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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 مقدمة
والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا٤برسلْب ، سيدنا ٧بمد ا٢بمدهلل رب العا٤بْب ، والصبلة 

 األمْب وعلى آلو الطاىر ن .

ػ وبعد كثّبة ىي ا٢بقوؽ والواجبات الٍب حددىا اإلسبلـ وٙبدث عنها القرآف الكرصل ، 
 وفصلتها السنة النبو ة ا٤بطهرة على صاحبها وآلو أفضل الصبلة وأًب التسليم .

 رئيسيْب : ػ ومن ا٤بمكن تقسيمها إذل قسمْب
 ػ قسم  تعلق با٣بالق جل وعبل .1
 ػ قسم  تعلق با٤بخلوؽ .2

 فأما ما تعلق با٣بالق عز وجل ، فيتمثل ُب العقيدة والعبادة والتشر ع وتوابعها .
وأما ما تعلق با٤بخلوؽ ، فيتمثل ُب اإلنساف وماٰبيط بو من ا٤بخلوقات األخرى ، و ستمد 



 شرعيتو من القسم األوؿ .
٤بعروؼ إف إقرار حقوؽ اإلنساف ُب العصور ا٢بد ثة واإلعَباؼ ّٔا من لدف آّتمع ومن ا

الدورل دل  كن باألمر ا١بد د بالنسبة للمسلمْب الذ ن قاـ د نهم على إحَبامها وضرورة 
ا٢بفاظ عليها ، أما آّتمع الدورل فلم  علنها إال ُب وقت متأخر ، وُب أطر ضيقة دل تتسم 

 صاؼ ، وإ٭با اتصفت باإلزدواجية واإلنتهاؾ .باإلتزاف واإلن
فالذ ن أعلنوا حقوؽ اإلنساف باألمس ىم أوؿ من  نتهكها اليـو ، خاصة قضا ا اإلنساف 

 ا٤بسلم .
 وماجرى وٯبري ُب فلسطْب والعراؽ والبوسنة وا٥برسك وكوسوفا والشيشاف أكرب دليل .

وحفظ لئلنساف كرامتو وحر تو  وأما اإلسبلـ فقد أكد على حقوؽ اإلنساف وإحَبامها ،
 وأمنو وإستقراره .

ومن ا٤ببلحظ أف اإلسبلـ أكد على ضرورة ا٢بفاظ على حقوؽ ا٣بالق ، وحقوؽ ا٤بخلوؽ 
 ُب آف واحد ، وجعلها مرتبطة ببعضها البعض

 واإلنساف الذي ٰبرص على بعضها و َبؾ البعض اآلخر  عتربه اإلسبلـ مقصراً غّب ملتـز .
لم ا٤بتزف ال  نقسم على ىذه ا٢بقوؽ أبداً ، وأي تقصّب ُب أي منها  رجع واإلنساف ا٤بس

 إذل ا٤بنتسبْب إذل اإلسبلـ ال إذل اإلسبلـ.
 ألف اإلسبلـ ال  قبل من  لتـز مثبلً بقواعد العقيدة وال لتـز بقواعد الشر عة ، أو العكس .

ضيات ىذا اإلقرار ، فقد قد ٪بد قسماً من الناس  قر باهلل تعاذل ، ولكنو ال  لتـز ٗبقت
  كذب ، أو  ظلم ، أو  سرؽ ، أو  زشل ، أو  قتل ، أو

  عتدي ، أو ٱبوف ، أو  عق والد و ، أو تهاوف ٕبقوؽ ا١بّباف واإلخواف .
و٪بد قسماً آخر  قر باهلل تعاذل ، ولكن قد ال  صلي ، أو  صلي ، ولكنو ال  صـو ، أو ال 

ف على ىذه الصفة فبل بد أف  بادر بالتوبة والرجوع إذل ٰبج ، أو ال  ؤدي الزكاة ، فمن كا
 اهلل تعاذل .



وليتأكد اإلنساف بأف اإلسبلـ لن  قبل اإلنساف ا٤بنقسم على نفسو الذي  كوف طيباً ىنا 
وخبيثاً ىناؾ ، ولو فتشنا عن واقع ا٤بسلم ُب عصرنا لوجدنا أنو أماـ واقعْب ٘باه ىذه 

 ا٢بقوؽ ا٤بطلوبة منو .
واقعو مع ا٢بقوؽ ا٤بتعلقة با٣بالق : قد  قـو ّٔذه ا٢بقوؽ ا٤بتعلقة با٣بالق ، ولكنو  األوؿ :

قد ال  ؤد ها على وجهها ا٤بطلوب ، أو ال  لمس أثرىا على واقعو ا٤بعاش ، وعلى سبيل 
 ا٤بثاؿ :

لو تناولنا أركاف اإلسبلـ ا٣بمسة األساسية الٍب ال  عفى أحد من أدائها ُب حالة انطباؽ 
 وط ، ألدركنا تقصّبنا ورجعنا ٕبصيلة كبّبة من ا٢بقائق الغائبة عن أذىاننا .الشر 

فأوؿ أركاف اإلسبلـ اإلقرار باهلل تعاذل وحده ، واإلقرار بنبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، 
فقد  قر اإلنساف بذلك ، ولكنو  ناُب ىذا اإلقرار بشبو خطّبة ، كالتشبيو واإلرجاء ، أو 

 ا العقيدة بشكلما تعلق بقضا 
 عاـ و نسب إذل الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم مادل  قلو .

إذف ٯبب على ا٤بسلم ا٢بصيف أف  رجع إذل ما وضحو القرآف من الصفات البلئقة باهلل 
 تعاذل ، وسار عليها أىل البيت عليهم السبلـ .

و ، أو دل ٰبقق وثانيها الصبلة ، قد  صلي اإلنساف ولكن قد ال  ظهر أثرىا على حيات
 ا٢بكمة الٍب أباهنا اهلل من إقامتها :

 [ .45} َوأَِقْم الصَّبَلَة ِإفَّ الّصبَلَة تَػنػَْهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر { ] العنكبوت : 
فاإلبتعاد عن ٝبيع الرذائل ، والتطهّب من سوء القوؿ والعمل ىو حقيقة الصبلة ، وقد جاء 

 ُب ا٢بد ث القدسي :

٭با تقبل الصبلة ٩بن تواضع ّٔا لعظمٍب ، دل  ستطل على خلقي ودل  بت مصراً على ) إ
معصيٍب ، وقطع النهار ُب ذكري ، ورحم ا٤بسكْب ، وابن السبيل ، واألرملة ، ورحم 

ا٤بصاب ، ذلك نوره كنور الشمس أكلُؤُه  عزشل وأستحفظو ٗببلئكٍب ، أجعل لو ُب الظلمة 



 ( .1، ومثلو ُب خلقي كمثل الفردوس ُب ا١بنة () نوراً ، وُب ا١بهالة حلماً 
وثالثها الزكاة ، فهي ليست ضر بة تؤخذ من ا٢ببوب ، بل ىي غرس ٤بشاعر ا٢بناف والرأفة 

 ، وتوطيد لعبلقة األلفة واحملبة قاؿ تعاذل :
يِهْم َِّٔا { ] التوبة :   ، [103} ُخذ ِمْن أَْمَوا٥بِِم َصَدَقًة ُتَطهُّْرُىْم َوتُػزَكّْ

 [ .263وقاؿ تعاذل : } قَػْوٌؿ َمْعُروٌؼ َوَمْغِفَرٌة َخيْػٌر ِمْن َصَدَقٍة  َػْتبَػُعَها أًَذى { ] البقرة : 
ألف الصدقة تطهر النفس ، وتسمو بآّتمع ، ولذا ٪بد الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 وجو أخيك توسع ُب داللة كلمة الصدقة ، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) تبسمك ُب
صدقة ، وأمرؾ با٤بعروؼ وهنيك عن ا٤بنكر صدقة ، وإرشادؾ الرجل ُب أرض الضبلؿ لك 
صدقة ، وإماطتك األذى والشوؾ والعظم عن الطر ق لك صدقة ، وإفراغك من دلوؾ ُب 

 ( .2دلو أخيك صدقة ، وبصرؾ للرجل الرديء البصر لك صدقة ()
عطش ، بل ا٥بدؼ منو هتذ ب النفس وحرماهنا ورابعها الصـو ، ليس الغرض منو ا١بوع وال

ـُ   من الشهوات احملظورة ، وتنمية اإلرادة الصادقة }  َاأَ ػَُّها الَِّذ َن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصَّْيا
[ ، وىنا وضح بأف  183َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذ َن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف { ] البقرة : 

لد التقوى ، و عْب عليها ، فجاء ُب ا٢بد ث : ) ليس الصياـ من األكل والشرب الصـو  و 
 ، إ٭با الصياـ من اللغو والرفث ، فإف سابك أحد أو جهل عليك فقل : إشل صائم ( .

__________ 
 . 44( ػ رواه البزار عن ابن عباس ، انظر شرح األحاد ث القدسية : 1)
 تاب الرب والصلة .، ك 1879( ػ رواه الَبمذي برقم 2)

وخامسها ا٢بج ، ىذا ا٤بؤٛبر اإلسبلمي العا٤بي ، الذي ٯبمع ا٤بسلمْب من شٌب بقاع العادل 
 ، وقد حدد اهلل كيفيتو بقولو :

 } ا٢بَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَػَرَض ِفيِهنَّ ا٢بَْجَّ َفبلَ َرَفَث َوالَ ُفُسوَؽ َواَل ِجَداَؿ ُب ا٢بَْجّْ َوَما
 { ] البقرة تَػْفَعُلوا ِمْن َخّْبٍ  َػْعَلْمُو اللَُّو َوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػَْر الزَّاِد التػَّْقَوى َواتػَُّقوشل  َاأُْورل األَْلَبابِ 



 :197. ] 
 الثاشل : واقع اإلنساف مع ا٢بقوؽ ا٤بتعلقة بغّبه من ٦بتمعو :

ط بو من أفراد آّتمع فواقعو معها وأما ا٢بقوؽ ا٤بتعلقة باإلنساف مع نفسو أو مع ماٰبي
 التجاىل واإلٮباؿ وىي حقوؽ كثّبة من أٮبها : ػ

حق الوالد ن ، وحق األوالد ، وحق اإلخواف واألخوات ، وحق األقارب ، وحق األرحاـ ، 
وحق ا١بّباف ، وحق األصحاب ، وحق ا٤بسلمْب ، وحق الشركاء ، وحق األصدقاء ، وحق 

 إذل غّب ذلك من ا٢بقوؽ ا٥بامة .… ، وحق األ تاـ  الضعفاء ، وحق ا٤بساكْب
ونظراً ألٮبية ىذه ا٢بقوؽ ، وضرورة القياـ بأدائها ، فقد حاولت ٝبع ىذه الور قات 
موضحاً بعضاً منها ، وذلك من خبلؿ آ ة ا٢بقوؽ العشرة الٍب ذكرىا اهلل بقولو : } 

اْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِْب َوا١ْبَاِر َواْعُبُدوا اللََّو َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِ 
ِبيِل َوَما َمَلَكْت أٲَْبَاُنُكْم ِإفَّ اللََّو الَ   ِذي اْلُقْرىَب َوا١ْبَاِر ا١ْبُُنِب َوالصَّاِحِب بِا١ْبَْنِب َواْبِن السَّ

 [ ،37النساء :  ٰبُِبُّ َمْن َكاَف ٨ُبَْتاالً َفُخورًا { ]
 وقد ًب ترتيب الكبلـ عنها حسب ورودىا :

 ا٤بوضوع األوؿ : عبادة اهلل .
 ا٤بوضوع الثاشل : عدـ اإلشراؾ باهلل .

 ا٤بوضوع الثالث : اإلحساف إذل الوالد ن .
 ا٤بوضوع الرابع : اإلحساف إذل ذوي القرىب .

 ا٤بوضوع ا٣بامس : اإلحساف إذل اليتامى .
 : اإلحساف إذل ا٤بساكْب.ا٤بوضوع السادس 

 ا٤بوضوع السابع : اإلحساف إذل ا١بار بنوعيو .

 ا٤بوضوع الثامن : اإلحساف إذل الصاحب .
 ا٤بوضوع التاسع : اإلحساف إذل ابن السبيل .



 ا٤بوضوع العاشر : اإلحساف إذل ماملكت األٲباف .
ٗبراعاهتا ، وقد ذكر اهلل وأٮبية ىذه ا٢بقوؽ ال ٚبفى ، وموقعها ٰبتم فهمها ، و لـز ا٤بسلم 

 ىذه ا٤بواضيع ُب آ ة واحدة من كتابو .
وىكذا ىو اإلسبلـ  دعو إذل مدارج الكماؿ ، وروافد التطهّب الذي  صوف ا٢بياة و علي 

 شأهنا و واكب تطوراهتا ُب إطار ثابت إذل قياـ الساعة .
زت ىذه وقد حاولت قدر اإلستطاعة الكبلـ عن كل موضوع ٗبا  ناسبو ، كما طر 

الصفحات برسالة لئلماـ ز د بن علي عليو السبلـ حوؿ ا٢بقوؽ بصفة عامة ، وُب األخّب 
أسأؿ اهلل أف  وفقنا ُب ٝبيع أعمالنا ، وأف ٯبعلها خالصة لوجهو الكرصل وأف  عيننا على 

 أداء حقوقو وحقوؽ خلقو إنو ٠بيع ٦بيب .

 
 عبداهلل ٞبود درىم العزي

 اليمن ػ صعدة
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 عبادة اهلل } َواْعُبُدوا اللََّو {

السجود والتسليم وا٣بضوع واإللتزاـ ، كلها معاف متعددة ٢بقيقة واحدة وىي العبادة وىي 
 ّٔذا ا٤بعُب جار ة على كل ٨بلوقات اهلل تعاذل :

ة تنطبق بالسجود فالكوف ومافيو  تجو بتكو نو إ٘باىاً مرتبطاً بإرادة اهلل تعاذل ومشيئتو بصور 
 والتسليم هلل تعاذل .

وٝبيع ا٤بخلوقات ٙبقق ّٔذا التسليم أفضل صور األداء الوظيفي ا٤برسـو ٥با وىو حفظ 
النظاـ الكوشل ولوقدر لشيء من ا٤بخلوقات أف ٱبرج عن نظاـ ا٣بلق لتعرض للفناء والدمار 

. 



عن موقعها ، أو  وعلى سبيل ا٤بثاؿ : لو خرجت الكواكب عن مداراهتا ، أو األرض
الشمس عن ٦بموعتها لتعرض النظاـ الكوشل للفناء ، وعلى ىذا كل ا٤بخلوقات من ٝباد ، 

ونبات ، وحيواف ، وإنساف خاضة خضوعاً تكو نياً ٗبعُب أهنا تسّب وفق نظاـ وقانوف عاـ 
 جعل اهلل العادل  سّب ٗبقتضاه قاؿ تعاذل :

[ ، وقاؿ تعاذل : 93أَلْرِض ِإالَّ آٌب الرَّْٞبَاِف َعْبًدا { ] مرصل :} ِإْف ُكلُّ َمْن ُب السََّماَواِت َوا
َوُىْم  } أَودََلْ  َػَرْوا ِإذَل َما َخَلَق اللَُّو ِمْن َشْيٍء  َػتَػَفيَّأُ ِظبلَلُُو َعْن اْلَيِمِْب َوالشََّماِئِل ُسجًَّدا لِلَّوِ 

َما ُب اأَلْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمبلَِئَكُة َوُىْم الَ َ ْسَتْكربُوَف َداِخُروَف َولِلَِّو َ ْسُجُد َما ُب السََّماَواِت وَ 
[ ، وقاؿ تعاذل : } أَفَػَغيػَْر ِد ِن اللَِّو  َػبػُْغوَف َوَلُو َأْسَلَم َمْن ُب 49، 48{ ] النحل : 

 [ . 83السََّماَواِت َواأَلْرِض َطْوًعا وََكْرًىا َوإِلَْيِو  ُػْرَجُعوَف { ] آؿ عمراف : 
[  1وقاؿ تعاذل : } َسبََّح لِلَِّو َما ُب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوُىَو اْلَعزِ ُز ا٢بَِْكيُم { ] ا٢بد د : 

. 
 اإلنساف والعبادة :

اإلنساف ٱبضع كغّبه لنظاـ الكوف كا٢بياة ، وا٤بوت ، والطوؿ ، والقصر ، والنمو ، 
 ، وال  ستطيع أف ٱبتار أباه أو أمو . والوالدة ، وىو ال ستطيع أف ٱبتار شكلو وحجمة

بينما ٱبتلف عن غّبه من الكائنات بكونو كائناً عاقبلً ٲبلك القدرة على اإلختيار ُب األمور 
السلوكيو ، ألف اهلل جعلو ٨بتاراً ُب السلوكيات وأفاض عليو بنعمة العقل ، ووىبة حر ة 

 الشر .اإلختيار ، فهو  ستطيع أف  فعل ا٣بّب ٨بتاراً وكذلك 
ونرى فارقاً بْب عبلقة اإلنساف التكو نية الٍب ال  ستطيع أف ٲبتلك إختياراً فيها ، وبْب 

عبلقتو السلوكية الٍب منحها اهلل اإلختيار فيها فبإستطاعتو أف ٱبتار طر ق العبادة الٍب أمر 
طر ق الشر اهلل ّٔا وىي طر ق ا٣بّب ، وبإستطاعتو أف ٱبتار طر ق ا٣بضوع لغّب اهلل الٍب ىي 

 ، وىو ُب ا٢بالتْب
 ٨بتاراً مثاباً على األوذل ومعاقباً على األخرى ، قاؿ تعاذل :



أْ ِكَتاَبَك  } وَُكلَّ ِإنَساٍف أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ُب ُعُنِقِو َو٬ُبْرُِج َلُو  َػْوـَ اْلِقَياَمِة ِكَتابًا  َػْلَقاُه َمنُشورًا اقْػرَ 
َا َ ِضلُّ َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ عَ  َا  َػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلَّ فَِإ٭بَّ َلْيَك َحِسيًبا َمْن اْىَتَدى فَِإ٭بَّ

ِبَْب َحٌبَّ نَػبػَْعَث َرُسوالً { ] اإلسراء   [ . 15ػ13َعَليػَْها َوالَ َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ
ة والقدر ة ، الذ ن قاوموا حر ة اإلنساف ولقد أصيب فكرنا اإلسبلمي با٤برجئة وآّرب 

 وإختياره .
فاألوذل قالت : ) اإلٲباف قوؿ ببل عمل ( ، والثانية قالت : ) أف اإلنساف مسّب كالشجرة 

 ُب مهب الر اح ( ، والثالثة قالت :
) أف ا٤بعاصي قضاء وقدر ( ، فيجب على اإلنساف ا٢بصيف أف  بتعد عن ىذه األفكار 

لة على اإلسبلـ ، وأف  تبع إرشادات القرآف والسنة النبو ة ا٤بطهرة ، وأقواؿ ا٤بنحرفة الدخي
أىل البيت ُب ىذا ا١بانب العقائدي ا٥باـ ألنو إذا قاؿ بأي قوؿ من األقواؿ الثبلثة عطل  

كثّباً من اآل ات ، وأبطل الثواب والعقاب وا٥بدؼ من ا٢بياة وا٣بلق ، وقلص دور األنبياء 
 والرسل .

علـو أف اهلل قد ىدى الناس ٝبيعاً بإرساؿ الرسل ، وإنزاؿ الكتب ، وتركيب العقوؿ ومن ا٤ب
، ومن أخذ ّٔذه الوسائل الٍب جعلها اهلل طر قاً للهدا ة زاده اهلل ىدى وبصّبة ، قاؿ تعاذل 

ب عنها [ ، أما من تنك17: } َوالَِّذ َن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقواُىْم { ] ٧بمد : 
فلن  زداد إال ضبللة ، قاؿ تعاذل : } َوأَمَّا الَِّذ َن ُب قُػُلؤِِّْم َمَرٌض فَػزَاَدتْػُهْم رِْجًسا ِإذَل 

[ ، وىو ُب األمر ن الواضع نفسو حسب 125رِْجِسِهْم َوَماُتوا َوُىْم َكاِفُروَف { ] التوبة : 
 إختياره .

 مفهـو العبادة ُب اإلسبلـ :

فهاشل : ) العبود ة إظهار التذلل ، والعبادة أبلغ منها ، ألهنا غا ة التذلل  قوؿ الراعب األص
( ، وتعترب حكمة الوجود وغا ة 1وال  ستحقها إال من لو غا ة اإلفضاؿ وىو اهلل تعاذل ()

 ا٣بلق .



لقد خلق اهلل اإلنساف ألجل غا ة ٧بددة ا٤بعادل ، أال وىي عبادة اهلل عز وجل قاؿ تعاذل : 
َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف َما أُرِ ُد ِمنػُْهْم ِمْن رِْزٍؽ َوَما أُرِ ُد أَْف  ُْطِعُموِف ِإفَّ } َوَما 

َا 56اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتُْب { ] الذار ات :  [ ، وقاؿ تعاذل : } أََفَحِسْبُتْم أ٭بَّ
[ ، وقد سخر اهلل لئلنساف  115نَُّكْم إِلَيػَْنا الَ تُػْرَجُعوَف { ] ا٤بؤمنوف : َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَ 

كافة السبل لتسّب العبادة على الوجو األكمل واألحسن ، والعبادة ُب اإلسبلـ ىي ا١بوىر 
واألساس وىي كل عمل صاحل  تقرب بو اإلنساف إذل اهلل تعاذل ، فالصبلة عبادة ، والصياـ 

عبادة ، وا٢بج عبادة ، وكفالة اليتيم عبادة ، وٝباع الرجل ألىلو عبادة ،  عبادة ، والزكاة
وإماطة األذى عن الطر ق عبادة ، وكل فعل  فعلو اإلنساف قاصداً بو وجو اهلل عبادة مع 

 مطابقتو ٤براد الشارع .
ولقد أساء فهم العبادة كثّب من الناس فالبعض  فهم أهنا تتمثل ُب الطقوس كالصبلة 

 ـو ، وىذا فهم ٧بدود ٲبثل جزءاً واحداً من مفهـو العبادة .والص
__________ 

 ، كتاب العْب . 319( ػ ا٤بفردات ُب غر ب القرآف : 1)

وا٢بقيقة أف اإلسبلـ ال  دعو إذل شعائر ٦بردة تؤدى بطر قة ميكانيكية بدوف أي تأثّب على 
أَْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ َواْلَمْغِرِب حياة األفراد الشخصية ، قاؿ تعاذل : } لَْيَس اْلربَّ 

ى ُحبِّْو َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَّْْب َوآَتى اْلَماَؿ َعلَ 
ـَ الصَّبَلَة َوآَتى َذِوي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَْب َواْبَن السَّبِ  يِل َوالسَّائِِلَْب َوُب الرّْقَاِب َوأَقَا

ِئَك الزََّكاَة َواْلُموُفوَف ِبَعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّاِبرِ َن ُب اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَْب اْلَبْأِس أُْولَ 
 [ .177ة : الَِّذ َن َصَدُقوا َوأُْولَِئَك ُىْم اْلُمتػَُّقوَف { ] البقر 

أنت ٛبارس  ومياً الصلوات ا٣بمس ولكن ىل ىنالك تأثّب ُب سلوكك ؟ ىل أنت مبتعد 
 عن الفحشاء وا٤بنكر كما قاؿ تعاذل :

 } ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػَْهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَػُر َواللَُّو  َػْعَلُم َما َتْصنَػُعوَف { ]



 [ ؟ .45: العنكبوت 
أنت تصـو ولكن ىل وّلد الصـو لد ك خوفاً من ا١بليل وعمبلً بالتنز ل ؟ ىل ولد ُب 

أحشائك التقوى الٍب ٘بعلك ٧بلقاً مع اهلل ُب كل األحواؿ ، راٞباً للضعفاء وا٤بساكْب ، 
ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى مطعماً للجائعْب ؟ ، قاؿ تعاذل : }  َاأَ ػَُّها الَِّذ َن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصّْ  َيا

[ ، أنت تتصدؽ ولكن ىل أنفقت ٩با 183الَِّذ َن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف { ] البقرة : 
 [ .92ٙبب ؟ ، قاؿ تعاذل : } َلْن تَػَناُلوا اْلربَّ َحٌبَّ تُػْنِفُقوا ٩بَّا ٙبُِبُّوَف { ] آؿ عمراف : 

ة وا٤بن ؟ قاؿ تعاذل : } قَػْوٌؿ َمْعُروٌؼ َوَمْغِفرٌَة َخيػٌْر أنت تتصدؽ ولكن ىل اجتنبت األذ 
 [ .263ِمْن َصَدَقٍة  َػْتبَػُعَها أًَذى َواللَُّو َغِِبّّ َحِليٌم { ] البقرة : 

ولكن ىل عملك موافقاً ٤براد اهلل ورسولو أـ ال ؟ ضع …..أنت قد تعمل ، وتعمل ، و 
 على نفسك ىذا السؤاؿ عند أي عمل تقـو بو .

فاإلٲباف شعب متعددة أعبلىا كلمة التوحيد " ال إلو إال اهلل " وأدناىا رفع األذى عن 
الطر ق ، وا٤بطلوب من اإلنساف أف  كوف ٨بلصاً هلل ُب عبادتو } َفَمْن َكاَف  َػْرُجوا ِلَقاَء َربِّْو 

[ ، و تأكد من 110الكهف :  فَػْليَػْعَمْل َعَمبلً َصا٢ِبًا َوالَ ُ ْشرِْؾ ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحًدا { ]
 [ .5مصداقية ترد ده  ومياً : } ِإ َّاَؾ نَػْعُبُد َوإِ َّاَؾ َنْسَتِعُْب { ] الفاٙبة : 

و تأكد أ ضاً من موافقتها ٤براد اهلل ورسولو خوفاً من الوقوع ُب البدع ألف كل بدعة ضبللة 
 وكل ضبلة ُب النار .

 أقساـ العبادة :
 بن إبراىيم عليو السبلـ العبادة إذل ثبلثة أقساـ:ػوقد قسم اإلماـ القاسم 

 األوؿ : معرفة اهلل تعاذل .
 الثاشل : معرفة ما رضية وما سخطو .

 الثالث : إتباع ما رضيو وإجتناب ما سخطو .
وقاؿ عليو السبلـ : ) وىذه الثبلثة ىي كماؿ العبادة وٝبيع العبادات غّب خارجة منها ، 



٤بن ضاؽ عليو الوقت ، وىي منفصلة من العبادة الثانية ٤بن تراخت  فمعرفة اهلل عبادة كاملة
بو األ اـ إذل اصوؿ التعبد وىو األمر والنهي الذي فيو رضى ا٤بعبود وسخطو ٍب العمل ٗبا 

 رضيو وإجتناب ما  سخطو عبادة ثالثو منفصلة من الوجهْب األولْب ٤بن تراخى بو الوقت 
اف الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم الذي جاءت إذل إستماع كيفية العبادة على لس

الشر عة على  د و . فهذه ثبلث عبادات من ثبلث حجج احتج ّٔا ا٤بعبود على العباد 
وىي : ) العقل ، الكتاب ، الرسوؿ ( ، فجاءت حجة العقل ٗبعرفة ا٤بعبود ، وجاءت 

 والعقل أصلحجة الكتاب ٗبعرفة التعبد ، وجاءت حجة الرسوؿ ٗبعرفة العبادة ، 
 ( .1ا٢بجتْب األخّبتْب ، ألهنما عرفا بو ودل  عرؼ ّٔما فافهم ذلك ( )

 حقوؽ اهلل على عبادة :
__________ 

 . 124( ػ رسائل العدؿ والتوحيد : 1)

ومن ا٤بؤكد إف هلل علينا حقوقاً كثّبة جداً ال نستطيع حصرىا ، أو القياـ ّٔا ولكن رٞبة منو 
 ، ودل  كلفهم العسّب ، أمرىم ٚبيّباً وهناىم ٙبذ راً ليميز ا٣ببيث بالعباد قبل منهم اليسّب

من الطيب و عرؼ الشاكر من الكافر . فيجزي الذ ن أحسنوا با٢بسُب والذ ن أساءوا ٗبا 
عملوا ، ولئلماـ ز د بن علي عليو السبلـ رسالة أ٠باىا ) ا٢بقوؽ ( ، وضح فيها كثّباً من 

ؽ اهلل على عباده وىي ثابتة عنو بروا ة أيب خالد الواسطي رٞبة األمور ا٥بامة ا٤بتعلقة ٕبقو 
اهلل تعاذل عليو ، ونظراً ألٮبية ىذه الرسالة ، و٤با ٙبتو و من معاف عظيمة ، وحقائق جليلة 

فسأوردىا بكاملها ، ثبت عن خالد الواسطي أنو قاؿ : كتب أبو ا٢بسْب ز د بن علي 
 عليهما السبلـ ىذه الرسالة .

 لك بن عطية : قلت أليب خالد : ٤بن كتبها ؟قاؿ ما
 قاؿ : سألو أبو ىاشم الرَّماشل فقاؿ : ُجعِلُت فداؾ ، أخربشل ٕبقوؽ اهلل علينا .

قاؿ أبو خالد : فكتب لنا ىذه الرسالة ، وقاؿ لنا : تدراسوىا وتعلموىا وعلموىا من 



ر  ضيء لو  ـو القيامة ٗبا سألكم ، فإف العادل لو أجُر من تعلم منو وعمل ، والعادل لو نو 
عّلم من ا٣بّب ، فتعلموىا وعلموىا ، فإف من َعِلَم وعمل كاف ربانياً ُب ملكوت السماوات 

. 
قاؿ أبو خالد رٞبو اهلل تعاذل : فكتبناىا من ز د بن علي عليهما السبلـ ، وقرأىا عليو أبو 

 ت كفا ة لو " .ىاشم الّرماشل ، وكاف َ ْدُرسها و قوؿ : " لو رعاىا مؤمن كان
 قاؿ اإلماـ ز د بن علي عليو السبلـ :

) جعلكم اهلل من ا٤بهتد ن إليو ، الداّلْب عليو ، وَعَصَمكم من فتنة الدنيا ، وأعاذكم من 
شر ا٤بنقلب ، وا٢بمدهلل على ماىدانا وأوالنا ، وصلى اهلل على ٝبيع رسلو وأنبيائو وأوليائو 

كة وسّلم عليو وعلى أىل بيتو الطاىر ن تسليماً أما ، وخص ٧بمداً بصبلة منو ورٞبة وبر 
 بعد :

فإنكما سألتماشل عن حقوؽ اهلل عز وجل وكيف  سلم العبد بتأد تها وكما٥با ؟ فاعلموا أف 
حقوؽ اهلل عز وجل ٧بيطة بعبادة ُب كل حركة ، وسبيل ، وحاؿ ، ومنزؿ ، وجارحة ، وآلة 

 ، وحقوؽ اهلل تعاذل بعضها أكرب من بعض .
فأكرب حقوؽ اهلل تعاذل : ما أوجب على عباده من حقو ، وجعلو أصبلً ٢بقوقو ، ومنو 
تفّرعت ا٢بقوؽ . ٍب ما أوجبو من قَػْرِف العبد إذل َقَدِمو على إختبلؼ ا١بوارح ، فجعل 

للقلب حقاً ، وللساف حقاً ، وللبصر حقاً ، وللسمع حقاً ، ولليد ن حقاً ، وللقدمْب حقاً 
 ، ، وللبطن حقاً 

 وللفرج حقاً ، فبهذه ا١بوارح تكوف األفعاؿ .
وجعل تعاذل لؤلفعاؿ حقوقاً ، فجعل للصبلة حقاً ، وللزكاة حقاً ، وللصـو حقاً وللحج 

 حقاً ، وللجهاد حقاً ، وجعل لذي الرَّحم حقاً .
 ٍب إف حقوؽ اهلل تتشعب منها ا٢بقوؽ ، فاحفظوا حقوقو .

رؼ اْلُمْحَتجُّ عليو فبل  شرؾ بو شيئاً ، فإذا فعل ذلك فأما حقو األكرب : فأف  عبده العا



 باإلخبلص واليقْب فقد تضّمن لو أف  كفيو ، وأف ٯبّبه من النار .
وهلل عز وجل حقوؽ ُب النفوس : أف تستعمل ُب طاعة اهلل با١بوارح ، فمن ذلك : اللساف 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْولَِئَك  ، والسمع ، والبصر ، قاؿ اهلل عز وجل ُب كتابو : } ِإفَّ السَّ 
 [ . 36َكاَف َعْنُو َمْسُئوالً { ] اإلسراء : 

فاللساف :  ُػنَػزَُّه عن الزور ، والكذب ، وا٣بناء ، وأف تقيمو با٢بق ال ٚباؼ ُب اهلل لومة 
والكذب الئم ، وٙبمّْلو آداب اهلل ، ٤بوضع ا٢باجة إليو ، وذلك أف اللساف إذا ألف الزور 

وا٣بناء اعوَّج عن ا٢بق ، فذىبت ا٤بنفعة منو ، وبقي ضرره ، وقد قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن 
 أيب طالب صلوات اهلل عليو وسبلمو : )  ُعرؼ ذو اللب بلسانو ( .

وقاؿ صلوات اهلل عليو : ) ا٤برء ٨ببوء ٙبت لسانو ( وقاؿ صلوات اهلل عليو وسبلمو : ) 
 
َ
 َلك ، ور قو مداده ،  ا ابن آدـلساف ابن آدـ قلم ا٤ب

 فقّدـ خّباً تغنم أو اصمت عن السوء تسلم ( .

وحق اهلل على ا٤بؤمن ُب ٠بعو : أف ٰبفظو من اللغو ، واإلستماع إذل ٝبيع ما  كرىو اهلل 
 تعاذل ، فإف السمع طر ق القلب ، ٯبب أف ٙبذر ما  سلك إذل قلبك .

ما صغر وما كرب ، وال ٛبده إذل ما منع اهلل بو وحق اهلل ُب البصر : غضو عن احملظورات 
ا٤بَبفْب ، واترؾ إنتقاؿ البصر ُب ما ال خّب فيو ، ولكن ليجعل ا٤بؤمن نظره ِعربَاُ ، فإف 

 النظر باب اإلعتبار .
وحق اهلل ُب اليد ن : قبضهما عن احملرمات ُب التناوؿ ، واللمس ، والبطش ، واألثَػَرة ، 

 ا ُب ا٣بّبات والذب عن الد ن ، وا١بهاد ُب سبيل اهلل .وا٣بصاـ ، ولكن  بسطهم
وحق اهلل تعاذل ُب الرجلْب : ال  سعى ّٔما إذل مكروه ، فكل رِْجل سعت إذل ما كره اهلل 

 تعاذل فهي من أرجل إبليس لعنو اهلل تعاذل .
٤بؤمنْب وحق اهلل ُب البطن : أف ال ٯبعلو وعاء للحراـ ، فإنو مسئووؿ عنو ، وقد كاف أمّب ا

صلوات اهلل عليو وسبلمو  قوؿ : " نِعَم الغرصل ا١بوؼ ، أي شيء تقذفو إليو قَِبَلو منك " ، 



وقاؿ صلوات اهلل عليو وسبلمو ُب البطن : " ثلث للطعاـ ، وثلث للشراب ، وثلث للنفس 
" ، وقاؿ صلوات اهلل وعليو وسبلمو : ) إذا طعمتم فصلوا واصف الطعاـ ، فأَخفَّ الطعاـ 

 وأطيبو وأمرأه وأثراه ا٢ببلؿ( ، وٯبب أف  قتصد ُب أكلو
 وشربو ، فإف كثرة األكل والشرب مقساة للقلب .

وحق اهلل ُب الطعاـ : أف ُ سمّْي إذا إبتدأ ، وأف ٰبمده إذا إنتهى ، والشبع ا٤بليا ىو َمْكَسلٌة 
 عن العبادة ، مضرٌَّة للجسد ، وال خّب ُب العبد حينئذ " .

لى عبده ُب فرجو : حفظو وٙبصينو وبابو ا٤بفتوح إليو ىو البصر ، فبل ٛبدوا وحق اهلل ع
أبصاركم إذل ما ال ٰبل لكم ، وال تُػْتبعوا نظرة الفجأة نظرة العمد فتهلكوا ، وكفى بذلك 
معصية وخطيئة ، فأخيفوا نفوسكم بالوعيد واقرعوىا ، فمن قرع نفسو وأخافها بالوعيد 

 صينها ، وتأد بها بأدب اهلل عز وجل .فقد أبلغ ُب موعظتها وٙب

ٍب حقوؽ اهلل تعاذل ُب الصبلة : أف  علم ا٤بصلي أهنا وافدتو إذل اهلل عز وجل ، فليصل 
صبلة مودع ،  علم أنو إذا أفسد صبلتو دل ٯبد خلفاً منها وال عوضاً ، ومن أفسد صبلتو 

مقاـ ا٣بائف ا٤بسكْب ا٤بنكسر فهو لسائر الفرائض أفسد ، وإذا قاـ العبد إذل الصبلة فليقم 
ا٤بتواضع خاشعاً بالسكوف والوقار ، وإحضار ا٤بشاىدة بيقْب باهلل ، فإذا كملت فقد فاز 

 ّٔا ، وىي تنهى عن الفحشاء وا٤بنكر ، كما قاؿ اهلل تبارؾ وتعاذل .
وحق اهلل ُب الصياـ : إجتناب الرَّفث وفضوؿ الكبلـ ، وحفظ البصر ، وٙبرصل الطعاـ ، 

 لشراب ، والصـو ُجنَّة من النار ، ومن تعّطش هلل جلوا
 ثناؤه أرواه اهلل من الرحيف ا٤بختـو ُب دار السبلـ .

وحق اهلل تعاذل ُب األمواؿ : على قدرىا ، فما كاف من زكاة فإخراجها عند وجؤّا ، 
اؿ ، وتسليمها إذل أىلها ، فإف أخرجتموىا إذل غّب أىلها فهي مضمونة ألىلها ُب ٝبيع ا٤ب

وىي إذا دل ُٚبْرَج إذل أىلها ٨َبَْبَثٌة ١بميع ا٤باؿ ، فيجب إخراجها بيقْب وإخبلص ، فتلك 
 من أفضل الذخائر عند اهلل عز وجل وىي مقبولة .



وإذا توجو العبد إذل اهلل بقصد ونية ، أقبل اهلل تعاذل إليو با٣بّب ، وإذا اىتدى زاده اهلل 
وعّرفو طر ق ٪باتو ، فإ٭با  ر د اهلل تعاذل بنا الُيْسر وىو ا٥بادي ىدا ة ُب ىدا تو إليو ، وبّصره 

سعف بالقوة على صعوبة ا٢بق وثَِقِلِو على النفوس .
ُ
 ، وىو ا٤ب

ومن عبلمات القاصد إذل اهلل : إقباؿ قَػْلبو وجوارحو وإرشاد النفس وإستعبادىا بالتذلل 
 ن التبعة بالصبلح .وا٣بشوع وا٣بشية لو ، السا٤بة من الر اء ، والتخلص م

وحق اهلل على عبده ُب أئمة ا٥بدى : أف  نصح ٥بم ُب السر والعبلنية ، وأف ٯباىد معهم ، 
 وأف  بذؿ نفسو ومالو دوهنم ، إف كاف قادراً على ذلك من أىل السبلمة .

وحق اهلل على عبده ُب معرفة حقوؽ العلماء ، الدالْب عليو ُب األمر والنهي : أف  سأ٥بم 
 َجِهل ، وأف  َػْعِرَؼ ٥بم حقهم ُب تعليم ا٣بّب .إذا 

 وحق اهلل على العادل ُب علمو : أف ال ٲبنعو من الطالبْب ، وأف  غيث بو ا٤بلهوفْب .
وحق اهلل على ا٤بالك ُب ملك  ده : أف ال  كلفو من العمل فوؽ طاقتو ، وأف  لْب لو 

قو وكسوتو ومطعمو ومشربو ، وماال جانبو ، فإ٭با ىو أخوه مّلكو اهلل تعاذل إ اه ، ولو ح
 غُب بو لو عنو .

وحق اهلل ُب بر الوالد ن : اإلحساف إليهما ، والرفق ّٔما ، فلو علم اهلل شيئاً ىو أقل من " 
 أؼ " ٢برمو منهما فقاؿ تعاذل :

بػُْلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُدٮُبَا أَْو  } َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإ َّاُه َوبِاْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا ِإمَّا  ػَ 
َهْرٮُبَا َوُقْل ٥َبَُما قَػْواًل َكرٲبًا َواْخِفْض ٥َبَُما َجَناَح الذُّؿّْ  ِمْن ِكبَلٮُبَا َفبلَ تَػُقْل ٥َبَُما ُأؼٍّ َوالَ تَػنػْ

 [ . 24ػ23الرَّْٞبَِة َوُقْل رَّبّْ اْرَٞبُْهَما َكَما َربػََّياشل َصِغّبًا { ] اإلسراء 
وحق اهلل ُب األخ : أف تنصحو ، وأف تبذؿ لو معروفك إذا كاف ٧بتاجاً وكنت ذا ماؿ ، 

فقد عّظم اهلل شأف األخ ُب اهلل عز وجل ، فأخوؾ ُب اهلل ىو شقيقك ُب د نك ، ومعينك 
 على طاعة اهلل عز وجل .

 وحق اهلل تعاذل على العبد ُب مواله ا٤بنعم عليو :



فيو مالو ، وأخرجو من ذؿ العبود ة ، فهذا ٯبب حقو ُب النصيحة لو ، أف  علم أنو أنفق 
 والتعظيم ٤بعرفة ما أتى من ا٣بّب .

وحق اهلل ُب تعظيم ا٤بؤّذنْب وىو : أف  علم العبد ماقاموا بو وما دعوا إليو ، فيدعو ٥بم 
 بلسانو ، و َودُّىم بقلبو ، و وقرىم ُب نظره .

صبلهتم : أف  عرؼ العبد ٥بم حقهم ٗبا تقلدوه وٗبا قاموا بو ،  وحق اهلل ُب أئمة ا٤بؤمنْب ُب
وأف  دعو ٥بم باإلرشاد وا٥بدا ة ، وقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : " ٚبّبوا 

 األئمة فإهنم الوافدوف بكم إذل اهلل عز وجل " .
، وأف ال ٙبرمو وحق اهلل ُب ا١بليس : أف تلْب لو كنَػَفك ، وأف تقبل عليو ُب ٦بلسك 

 ٧باورتك ، وأف ٙبدثو من منطقك ، وأف ٚبتصو بالنصح .

وحق اهلل ُب ا١بار : حفظو غائباً ، وإكرامو شاىداً ، ونصرتو ومعونتو ، وأف ال تتبع لو عورة 
، وأف ال تبحث لو عن سوء ، فإف علمت لو أمراً ٱبافو فكن لو حصناً حصيناً ، وسَباً 

 ستّباً فإنو أمانة
اهلل كثّبة ، وقد حّرـ اهلل الفواحش ماظهر منها ومابطن ، فجانبوا كل أمر فيو ر بة وحقوؽ 

، ودعوا ما ر ب إذل ماال ر ب ، والسبلـ ( ، ففي ىذه الرسالة الكثّب من ا٢بقائق الغائبة 
عنا وعن ٦بتمعاتنا ، ولقد شدد فيها اإلماـ ز د بن علي عليو السبلـ كل ما من شأنو 

 إذل مستوى العبادة ا٤بطلوبة ، والعبود ة الصادقة .الرقي باإلنساف 
 مخ العبادة :

و عترب ذكر اهلل تعاذل وتسبيحو وٙبميده مخ العبادة ، وأساس السعادة ، و٠بة عظيمة من 
٠بات الكماؿ واإلتصاؿ بذي العزة وا١ببلؿ ، قاؿ تعاذل : } َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعِبّْ فَِإشلّْ 

اِعي ِإَذا َدَعاشل فَػْلَيْسَتِجيُبوا رل َوْليُػْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهْم  َػْرُشُدوَف { ] البقرة َقرِ ٌب ُأِجيُب  َدْعَوَة الدَّ
[ ، وىو سبلح ا٤بؤمن القاطع ، وحرزه ا٤بانع ،  قوؿ اإلماـ علي عليو السبلـ : ) 186: 

 ( ،وقاؿ تعاذل :1الدعاء سبلح ا٤بؤمن ()



[ 42ػ41ُنوا اذُْكُروا اللََّو ِذْكرًا َكِثّبًا َوَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيبلً { ] األحزاب : }  َاأَ ػَُّها الَِّذ َن آمَ 
. 

كما أنو زاد األنبياء وسجيتهم العظماء ، قاؿ تعاذل : } َواذُْكْر َربََّك ُب نَػْفِسَك َتَضرًُّعا 
َوالَ َتُكْن ِمْن اْلَغاِفِلَْب { ] األعراؼ :  َوِخيَفًة َوُدوَف ا١بَْْهِر ِمْن اْلَقْوِؿ بِاْلُغُدوّْ َواآلَصاؿِ 

 [ ، وقاؿ على لساف نوح :205
__________ 

 . 185، وأبو طالب ُب األمارل : 157( ػ رواه اإلماـ ز د ُب آّموع : 1)

َوٲُبِْددُْكْم بَِأْمَواٍؿ َوبَِنَْب } فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا  ُػْرِسْل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا 
[ ، واإلعراض عن الدعاء ذنب 12ػ10َوٯَبَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوٯَبَْعْل َلُكْم أَنْػَهارًا { ] نوح : 

 خطّب قاؿ تعاذل :
ُلوَف َجَهنََّم } َوقَاَؿ َربُُّكْم اْدُعوشل َأْسَتِجْب َلُكْم ِإفَّ الَِّذ َن َ ْسَتْكربُوَف َعْن ِعَباَدٌب َسَيْدخُ 

[ ، فيجب علينا ٝباعات وأفراداً ، ذكراناً وأناثاً ذكر اهلل كثّباً 60َداِخرِ َن { ] غافر :
وتسبيحو بكرة وأصيبلً ، وما سبب ما٫بن فيو من البؤس وا٢برماف والقلق والتوتر والتفكك 

إال استجاب  والتشرذـ إال اإلبتعاد عنو وعدـ اإلتصاؿ بو ، فما من عبد  دعو ربو ٨بلصاً 
لو ولىب طلبو ألنو أكـر الكرماء ، وأ٠بح الغرماء كيف ال ونعمو إلينا نازلة وذنوبنا إليو 

 صاعدة ببل حياء  ردع أو خوؼ ٲبنع قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :
) من لـز اإلستغفار جعل اهلل لو من كل ضيق ٨برجاً ، ومن كل ىم فرجاً ، ورزقو من 

 (.1سب ()حيث ال ٰبت
 وللدعاء آداب وشرائط :

َا  َػتَػَقبَُّل اللَُّو ِمْن اْلُمتَِّقَْب { ] ا٤بائدة : 1 [ ، والتقوى ىي : 27ػ التقوى قاؿ تعاذل : } ِإ٭بَّ
 أف ال  راؾ اهلل ُب موضع  كرىو ، وال  فتقدؾ ُب موضع ٰببو .



__________ 
 . 194( رواه اإلماـ أبو طالب ُب األمارل : 1)

ة باهلل تعاذل ، واليأس عما ُب أ دي الناس ،  قوؿ الرسوؿ األكـر صلى اهلل عليو ػ الثق2
وآلو وسلم : ) إذا أراد أحدكم أف ال  سأؿ ربو شيئاً إال أعطاه ، فلييأس من الناس كلهم ، 

وال  كوف لو رجاء إال عند اهلل ، فإذا علم ذلك من قلبو دل  سألو شيئاً إال أعطاه ، 
كم قبل أف ٙباسبوا ، فإف ُب القيامة ٟبسْب موقفاً ، كل موقف ألف سنة أالفحاسبوا أنفس

، ٍب تلى صلى اهلل عليو وآلو وسلم ىذه اآل ة : } ُب  َػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َٟبِْسَْب أَْلَف َسَنٍة { 
 ( .1[ ()4] ا٤بعارج : 

اهلل عليو ػ أف  كوف مطعمو حبلؿ ومشربو حبلؿ وملبسو حبلؿ ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى 3
 ( .2وآلو وسلم : ) من أحب أف تستجاب دعوتو فليطيب مكسبو ()

ػ أف  صلي على ٧بمد وآؿ ٧بمد ،  قوؿ اإلماـ علي عليو السبلـ : ) الدعاء ٧بجوب 4
( ، ألف الصبلة على النيب وآلو جزء 3عن السماء ، حٌب  صلى على ٧بمد وآؿ ٧بمد ()

 من العبادة .
اء الفر ضة ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) من أفضل أوقات الدعاء بعد أد

 ( ، و قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم :4أدى فر ضة فلو عند اهلل دعوة مستجابة ()
) دعوتاف ليس بينهما وبْب اهلل حجاب دعوة ا٤بظلـو ، ودعوة ا٤برء ألخيو بظهر الغيب 

امج الدعاء بعد الصلوات ا٣بمس ، وُب ( ، فعليك أخي ا٤بسلم برسم خطة لربن5()
 األوقات ا٤بستجاب فيها الدعاء .

 
 مكافحة الشرؾ

 } َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا {
قاؿ تعاذل : } ِإفَّ اللََّو الَ  َػْغِفُر أَْف ُ ْشَرَؾ ِبِو َو َػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َ َشاُء َوَمْن ُ ْشرِْؾ 



 [ .116َضبَلالً بَِعيًدا { ] النساء :بِاللَِّو فَػَقْد َضلَّ 
__________ 

 . 180( ػ رواه اإلماـ أبو طالب ُب األمارل : 1)
 . 187( ػ رواه أبو طالب ُب األمارل : 2)
 . 1/222( ػ رواه ا٤برشد باهلل ُب األمارل : 3)
 . 182( ػ رواه أبو طالب : 4)
 . 1/253( ػ رواه ا٤برشد باهلل ُب األمارل : 5)

ثر اآل ات الٍب عا١بت موضوع العقيدة ، وحذرت من الوقوع ُب مصيدة الشرؾ ، ما أك
ومزقت كل ما تنسجو الغفلة علىاألعْب من ا١بهالة وا١بحود قاؿ تعاذل : } اللَُّو الَِّذي َخَلَق 

قًا َلُكْم َوَسخََّر َلُكْم السََّماَواِت َواأَلْرَض َوأَنَزَؿ ِمْن السََّماِء َماًء فََأْخرََج ِبِو ِمْن الثََّمرَاِت رِزْ 
اْلُفْلَك لَِتْجرَِي ُب اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكْم اأَلهنَاَر َوَسخََّر َلُكْم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَػْْبِ 

َة اللَِّو الَ ُٙبُْصوَىا ِإفَّ َوَسخََّر َلُكْم اللَّْيَل َوالنػََّهاَر َوآتَاُكْم ِمْن ُكلّْ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْف تَػُعدُّوا نِْعمَ 
 [ . 34ػ32اإِلنَساَف َلظَُلوـٌ َكفَّاٌر { ] إبراىيم : 

و سأؿ ُب آ ات أخرى أسئلة متواصلة تفتح على النفوس آفاقاً من اإلٲباف الصحيح ، 
 و٘بعلها نافرة من شوائب الشرؾ القبيح ، مقرة هلل بالعظمة والوحدانية والقدرة العجيبة :

ْمُد لِلَِّو َوَسبَلـٌ َعَلى ِعَباِدِه الَِّذ َن اْصَطَفى ءاهللُ َخيػٌْر أَمَّا  ُْشرُِكوَف ؟ { ، } أَمَّْن } ُقْل ا٢بَْ 
ْرَض َوأَنَزَؿ َلُكْم ِمْن السََّماِء َماًء فَأَنْػَبتػَْنا ِبِو َحَداِئَق َذاَت بَػْهَجٍة َما   ََ َخَلَق السََّماَواِت َواأَل

 ا َشَجَرَىا أَإَلٌو َمَع اللَِّو ؟ َبْل ُىْم قَػْوـٌ  َػْعِدُلوَف { .َكاَف َلُكْم أَْف تُػْنِبُتو 
زًا } أَمَّْن َجَعَل األْرَض قَػرَارًا َوَجَعَل ِخبَل٥َبَا أَنْػَهارًا َوَجَعَل ٥َبَا َرَواِسَي َوَجَعَل بَػْْبَ اْلَبْحرَْ ِن َحاجِ 

 .أَإَلٌو َمَع اللَِّو ؟ َبْل َأْكثَػُرُىْم الَ  َػْعَلُموَف { 

} أَمَّْن ٯبُِيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَ ْكِشُف السُّوَء َوٯَبَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأَلْرِض أَإَلٌو َمَع اللَِّو ؟ 
 قَِليبلً َما َتذَكَُّروَف { ، } أَمَّْن  َػْهِد ُكْم ُب ظُُلَماِت اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر َوَمْن  ُػْرِسُل الرّْ َاَح ُبْشرًا بَػْْبَ 



ا ُ ْشرُِكوَف { ، } أَمَّْن  َػْبَدأُ ا٣ْبَْلَق ٍُبَّ  ُِعيُدُه وَ َ دَ  َمْن ْي َرْٞبَِتِو أَإَِلٌو َمَع اللَِّو ؟ تَػَعاذَل اللَُّو َعمَّ
 َػْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء َواأَلْرِض أَإَلٌو َمَع اللَِّو ُقْل َىاُتوا بُػْرَىاَنُكْم ِإْف ُكنُتْم َصاِدِقَْب { ] اآل ات : 

 من سورة النمل [ . 64ػ59
ٍب  ذكر جل شأنو ُب آ ة أخرى العجز الكامل ٤بن  دعو من دوف اهلل أو  عتقد بوجود 

خالق غّب اهلل فيقوؿ : }  َاأَ ػَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُو ِإفَّ الَِّذ َن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف 
بَاُب َشْيًئا الَ َ ْسَتنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف اللَِّو َلْن ٱَبُْلُقوا ُذبَابًا َوَلْو ا ْجَتَمُعوا َلُو َوِإْف َ ْسُلبػُْهْم الذُّ

[ . وىكذا  بْب اهلل ُب كثّب من اآل ات القرآنية أنو  73الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب { ] ا٢بج : 
وحده القادر على كل شيء ال شر ك لو وال مثيل وكيف  كوف لو ذلك وعجزىم حاصل 

ق ذبابة !! بل إف جرثومة من ا١براثيم الكامنة ُب بطنها لو سلبت أحدىم صحتو ما ُب خل
 قدر على ردىا ،

 سبحاف اهلل ا٣بالق البصّب !! جلت عظمتو ، وتقدست أ٠باؤه .
 اهلل أـ الشركاء ؟

ومن ا٤بعروؼ أف وجود اهلل تعاذل من البد هيات الٍب  دركها اإلنساف بفطرتو ، و هتدي 
[ ، وُب زمن 10و : } َأُب اللَِّو َشكّّ فَاِطِر السََّماَواِت َواألْرِض { ] إبراىيم : إليها بطبيعت

ا١باىلية ا١بهبلء دل  وجد إنكار لوجوده ، إ٭با وجد ا٣بطأ ُب اإلشراؾ بو } َوالَِّذ َن اٚبََُّذوا 
نَػُهْم ُب َما ُىْم ِفيِو ِمْن ُدونِِو أَْولَِياَء َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقرّْبُونَا ِإذَل اللَّ  ِو زُْلَفى ِإفَّ اللََّو َٰبُْكُم بَػيػْ

[ ، وُب أىل الكتاب  قوؿ 3ٱَبَْتِلُفوَف ِإفَّ اللََّو اَل  َػْهِدي َمْن ُىَو َكاِذٌب َكفَّاٌر { ] الزمر : 
نَػَنا َوبَػيػْ  َنُكْم َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ اللََّو َوالَ جل شأنو : } ُقْل  َاأَْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا ِإذَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ

أَنَّا ُنْشرَِؾ ِبِو َشْيًئا َوالَ  َػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِف اللَِّو فَِإْف تَػَولَّْوا فَػُقوُلوا اْشَهُدوا بِ 
 [ .64ُمْسِلُموَف { ] آؿ عمراف : 

ىيتو دل ٪بد أحداً من ىؤالء الشركاء ا٤بزعومْب وإذا إستقرأنا ما توٮبو الناس شر كاً هلل ُب ألو 
 ترشحو حالتو ليكوف ُب ىذا الوجود أىبلً لذلك .



ػ لقد عبد القدماء أحجاراً اقتطعوىا من سطح األرض فهل  صح ُب خَلد عاقل ػ أف حجراً 
 ُب األرض ػ بل األرض كلها تصلح ألف تكوف إ٥با ؟

 ا  فعل ا٥بندوس ُب ا٥بندػ وعبدوا صنفاً من ا٢بيواف وقدسوا نسلو كم
 فهل ىناؾ عجل مهما كاف حجمة  صلح ٤بنصب األلوىية ؟

ػ وقد أدعى بعض الناس األلوىية لنفسو . كفرعوف حاكم مصر وكالنمرود مع إبراىيم ولكن 
 اتضح عجزىم ودل  دفعوا الضر عن أنفسهم فضبلً عن دفعة من اآلخر ن .

فهم أنبياءىم ورفعوىم إذل مصاؼ اآل٥بة مع  وبعض الدٮباء من اليهود والنصارى ضلوا ُب
أف ىؤالء ا٤برسلْب ليسوا إال عبيداً اختارىم اهلل واصطفاىم وبينوا للناس ذلك وحذروىم من 
الوقوع ُب اإلشراؾ قاؿ تعاذل : } َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ إالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو الَ إَِلَو 

[ ، وقاؿ تعاذل : } َوِإْذ قَاَؿ اللَُّو  َاِعيَسى اْبَن َمْرصَلَ 25فَاْعُبُدوِف { ] األنبياء :  ِإالَّ أَنَا
ُذوشل َوأُمّْي ِإ٥َبَْْبِ ِمْن ُدوِف اللَِّو قَاَؿ ُسْبَحاَنَك َما َ ُكوُف رل أَْف أَُقوَؿ مَ  ا أَأَنَت قُػْلَت لِلنَّاِس اٚبَِّ

ْلُتُو فَػَقْد َعِلْمَتُو تَػْعَلُم َما ُب نَػْفِسي َوالَ أَْعَلُم َما ُب نَػْفِسَك إِنََّك أَْنَت لَْيَس رل ِٕبَقٍّ ِإْف ُكنُت قػُ 
 َشِهيًدا َعبلَّـُ اْلغُُيوِب َما قُػْلُت ٥َبُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِِب بِِو أَْف اْعُبُدوا اللََّو َريبّْ َوَربَُّكْم وَُكنُت َعَلْيِهمْ 

ا تَػَوفػَّْيَتِِب ُكنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد { ] َما ُدْمُت ِفيِهْم فَػلَ  مَّ
 [ .116،117ا٤بائدة : 

وبالرغم من بطبلف خرافة ألوىية عيسى عليو السبلـ وفسادىا فإهنا قد صادفت رواجاً ُب 
ناوؿ ذلك بشيٍء من العادل منقطع النظّب ، خاصة ُب الدوؿ الٍب تدعي التقدـ فلذا نت

التفصيل من خبلؿ كبلـ للشيخ ٧بمد الغزارل قاؿ فيو : ) دل تصادؼ خرافة من الرواج ُب 
العادل مثل ا٣برافة الٍب تعد عيسى إ٥با ٥بذا العادل أو شر كاً فيو مع اهلل !! وىذه ا٣برافة 

إلشراؼ تتسع وتضيق حسب إختبلؼ األىواء واآلراء ، فتارة تعترب ىذا العادل خاضعاً 
شركة مساٮبة من اهلل ٍب من عيسى وأمو ، والروح القدس وتارة تضيق فتعترب ىؤالء الشركاء 
شعباً ٢بقيقة واحدة ، أو مظاىر متعددة إللو واحد على ٫بو  عجز العقل تصوره ، وذلك  



َمِسيُح اْبُن َمْرصَلَ كلو شرود عن الصواب وضبلؿ كبّب : } َلَقْد َكَفَر الَِّذ َن قَاُلوا ِإفَّ اللََّو ُىَو الْ 
[ ، } َلَقْد َكَفَر الَِّذ َن قَاُلوا ِإفَّ اللََّو ثَاِلُث َثبلَثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍو ِإالَّ إِلٌَو َواِحٌد 72{ ] ا٤بائدة : 
 [ .73{ ] ا٤بائدة : 

وعيسى بشر  أكل و شرب و قذؼ من جسمو بالفضبلت ا٢بيوانية ، فكيف تنفي عنو 
أو  زعم لو ما ىو فوقها ؟ ، } َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرصَلَ ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت صفة اإلنسانية ، 

ُ ٥َبُْم اآل َاِت ٍُبَّ انظُ  ـَ انظُْر َكْيَف نُػبَػْبّْ ْر َأسلَّ ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل َوأُمُُّو ِصدّْ َقٌة َكانَا  َْأُكبَلِف الطََّعا
 [ .75 ُػْؤَفُكوَف { ] ا٤بائدة : 

ىو عبد  عنو وجهو لربو األعلى ، و ذؿ ُب ساحتو و سمع ػ ُب صمت وإقرار ػ ىذا ٍب 
التقر ر ا٣بطّب : } ُقْل َفَمْن ٲَبِْلُك ِمْن اللَِّو َشْيًئا ِإْف أَرَاَد أَْف  ُػْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرصَلَ َوأُمَُّو 

يًعا { ] ا٤بائدة :   [ .17َوَمْن ُب اأَلْرِض ٝبَِ

 عرؼ أنو وأمو عبداف فقّباف هلل ، و ـو ا٢بساب  قراف بذلك و ستنكراف  وعيسى نفسو
ُذوشل َوأُمّْي ِإ٥َبَْْبِ ِمْن ُدوِف اللَِّو قَاَؿ ُسْبَحاَنَك َما  ُغلو الغالْب فيهما } أَأَنَت قُػْلَت لِلنَّاِس اٚبَِّ

} َماقُػْلُت ٥َبُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِِب ِبِو [ ، 116َ ُكوُف رل أَْف أَُقوَؿ َما لَْيَس رل ِٕبَقٍّ { ] ا٤بائدة : 
[ ، والواقع الذي  علو بو صوت البد هية : 117أَْف اْعُبُدوا اللََّو َريبّْ َوَربَُّكْم { ] ا٤بائدة : 

إنو من ا٤بستحيل جعل عيسى إ٥با ٱبلق و رزؽ ، وٰبيي وٲبيت ، و د ر شؤوف الببلد والعباد 
 .إخل … ، وأمر السماء واألرض 

ألنو ُب حياتو عبد ضعيف ، وبعد ٩باتو رفات موارى ُب حفرة من الَباب ، ومؤ٥بو عيسى 
  شعروف بذلك جيداً .

ومن ٍب فهم  لتمسوف لو القوة ػ الٍب ٘بعل منو إ٥باً ػ من طبيعة أخرى غّب طبيعتو العاجزة  
نسبة البنوة ػ كإنساف ، وذلك بالتحا ل على إٯباد نسبة بينو وبْب اهلل سبحانو وتعاذل ىي 

 كأنو ورل عهد !! وز ن ٥بم ىذا التخبط أف عيسى ولد من أـ فقط .
وا٢بق أف النسبة بْب اهلل وبْب خلقو كافة ىي نسبة ا٤بوجد ا٤بتفضل باإلٯباد ا٤بختار فيو أًب 



 إختيار على عادل دل ٲبلك لنفسو ضراً وال نفعاً وال موتاً والحياًة وال نشورا .
 ىذا العادل  د ن اهلل بكينونتو ، وىو طوعاً أو كرىاً  سبح ٕبمده وإف كل صامت ناطق ُب

 ، و ذؿ لربوبيتو !! .
واهلل سبحانو وتعاذل قد ٯبعل بعض ٨بلوقاتو أرضاً وبعضها ٠باًء ، بعضها تراباً وبعضها 

ذىباً ، بعضها نباتاً وبعضها حيواناً ، بعضها إنساً وبعضها جناً ، فما أعلى شأنو من خلقو 
٧بض فضلو ، وما حدد لو وضعو فهو ٧بض حكمتو ، وقد ٲبنح بعض البشر وا٤ببلئكة  فهو

 مواىب ٛبيزىم عن أقراهنم ٍب ٱبتاروف رسبلً لعباده .

وأ ا ما  فعل ربك ٖبلقو . فإف ذلك ما ٲبس أصل النسبة ا٤بقررة بْب العادل وموجده العظيم 
الطْب وبعضها اآلخر شرفات  ، إذا جعل ا٤بهندس بعض أحجار البيت دعائم ٨بتفية ُب

 تعلو ُب الفضاء ، ظننت أف األحجار العالية أهنا قد ٙبولت مهندساً أو شبو مهندس .
 أي سخف ىذا الذي ٯبعل بعض ا٣بلق شركاء ُب األلوىية ، ألنو منح فضل إحَباـ ؟

 وكيف  تصور ُب بد ع السماوات واألرض أف  كوف والداً لتلك األجساد الٍب ذرأىا ؟ وما
 عيسى ُب جانب ا٤بلكوت الضخم:

ِه } َوقَاُلوا اٚبَََّذ الرَّْٞبَاُف َوَلًدا ُسْبَحانَُو ! َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَف الَ َ ْسِبُقونَُو بِاْلَقْوِؿ َوُىْم بِأَْمرِ 
[ ، وشأف األلوىية أعز ٩با  هرؼ بو ا١بهلة من والدة وبنوة 26،27 َػْعَمُلوَف { ] األنبياء : 

ساؿ ! } َلْو أَرَاَد اللَُّو َأْف  َػتَِّخَذ َوَلًدا اَلْصَطَفى ٩بَّا ٱَبُْلُق َما َ َشاُء ُسْبَحانَُو ُىَو وإتصاؿ وأن
اُر { ] الزمر :  [ ، ولو كانت والدة عيسى من أـ فقط ، ترشحو 4اللَُّو اْلَواِحُد اْلَقهَّ

ئكة ا٤بقربوف أوذل بذلك فهم لؤللوىية ػ بصفة البنوة ػ لكاف آدـ أوذل منو ّٔا ، بل لكاف ا٤ببل
من ا٤بؤل األعلى ، وليس من ا٢بمأ ا٤بسنوف ، وُب ىذا كفا ة ٤بن كاف لو قلب أو ألقى 

 السمع وىو شهيد .
 حوار حوؿ األلوىية :

ونظراً ألٮبية ىذه ا٢بوارالذي وقع ُب مد نة ) د٥بي ا٥بند ة ( حوؿ معرفة الصانع رأ ت من 



 ا٤بناسب ذكره :
ف ُب مد نة ) د٥بي ( من أرض ا٥بند ، أحد الدعاة ا٤بسلمْب ، وكانت ) ذكروا أنو كا

حرفتو الصياغة ، وىو كثّب ا٢بب هلل ورسلو وللناس ٝبيعاً  تخذ من صياغتو وسيلة ١بمع 
ا٤باؿ لينفقو ُب سبيل الدعوة إذل اهلل ، الصانع األعظم ٥بذا الوجود بكل مافيو من مادة 

ا٥بند ، أعلنت أهنا ستقيم معرضاً صناعياً وطنياً كبّباً ُب  وقوة روحية ، وقد بلغو أف حكومة
 مد نة ) د٥بي ( تدعو إليو سكاف ا٥بند وسواىم .

وقد سره ىذا اإلعبلف ، وصمم ُب نفسو ، أف  تخذ من فنو البارع وسيلة للدعوة إذل اهلل ، 
 وكشف حقيقة اإلٲباف بو ، وصلتو ٗبخلوقاتو .

أخذ  سهر الليارل الطواؿ وىو  صوغ عوادل الوجود ، ا٤باد ة من أجل ىذه الغا ة الشر فة ، 
والروحية ، ُب صورة شجرة فنية رائعة ، وقد عرض فيها األرض والشموس واألقمار 

والسماوات وعوادل األرواح عرضاً فنياً رائعاً جداً فجعلها أغصاناً متشابكة ، ٙبمل كرات 
ة ا٤بغناطيسية وسواىا ، لتمثل القوى شٌب ، وأرسل بينها ٨بتلف اإلشعاعات الكهربائي

ا٤بعنو ة ُب الوجود ، كما أرسل إشعاعات بيضاء صافية ٦بنحة ، ٛبثل األمبلؾ وا١بنة ، 
وأشار إذل الشياطْب بأشباح سوداء ٨بيفة ، وقد اٚبذ لشجرتو ىذه مكاناً بارزاً ُب صدر 

 ا٤بعرض لتلفت األنظار .
واجتمعوا متزاٞبْب حوؿ ىذه الشجرة الفنية  احتشد الناس صبيحة  ـو إفتتاح ا٤بعرض ،

العجيبة وىم مابْب بوذ ْب  عبدوف روح بوذا األزلية القدٲبة ، الٍب تأنست فيو و٘بسدت 
حسب تعاليمهم ، وما بْب براٮبة  ؤ٥بوف روح برٮبة وسيفا ، وفشنو الذ ن  قولوف عنهم قد 

وس  عبدوف النار الٍب ىي جزء من حل اهلل فيهم ، ألهنم اعتقدوا أف اهلل روح . ومابْب ٦ب
الشمس ا٢بالة فيها قوة روحية ،  زعموف أهنا ىي ا٣بالق العظيم . ومابْب شنتو ْب  ابانيْب 

 عبدوف روحاً عامة ،  عتقدوهنا حالة ُب طبيعة الياباف وجبا٥با وأود تها وأهنارىا ، ومابْب 
حلوليْب  عتقدوف أف اهلل روح كلية سياميْب  عبدوف الروح ا٢بالة ُب الفيل األبيض . ومابْب 



ٰبل ُب كل ذرة من ذرات الوجود ، ىي الٍب تسّبه . ومابْب ثنو ْب  روف العادل  دار بيد 
روحْب كبّبتْب : ٮبا )  زداف ( خالق ا٣بّب ، و) أىرمن ( خالق الشر ، وسوى ىؤالء كثّب 

 واألفاعي والغزالف .من أىل تلك الببلد ، كعباد النوافع وا٤بضار وا١بماؿ ، كالبقر 

أما الداعية ػ صانع الشجرة ػ فقد فرح فرحاً عظيماً ، حْب رأى الناس ٦بتمعْب بإحتشاد 
وتزاحم حوؿ شجرتو الفنية الرائعة ، وىم معجبوف كيف استطاع صانعها العبقري أف ٲبثل 

الوجود فيها كل قوى عوادل الوجود ا٤باد ة والروحية ، كما استطاع أف  شّب إذل كل أشياء 
 الٍب عبدت ، واعتقد أهنا ىي اهلل ا٣بالق العظيم .

أجل فرح الداعية الصانع حْب رآىم معجبْب بالشجرة ، وكيف تسُب لصانعها أف ٯبعلها 
تشتمل على كل صور اآل٥بة ا٤بعبودة من دوف اهلل ، كالغزالف واألبقار واألرض والسماوات 

وفشنو وتشَبي وزرادشت ومَبا وفولكاف  وبقية األجراـ ، والشموس وبوذا وبرٮبة وسيفا
والوتسو وكونفشيوس والبابا ، وسواىم من ا٤بلوؾ والقياصرة واألباطرة والفراعنة ومؤسسي 

 األد اف وبعض أتباعهم الذ ن بولغ ّٔم حٌب أ٥ّبوا فُعبدوا .
ادل نعم فرح ألنو رأى احملتشد ن معجبْب بعبقر تو الفنية ا٣بارقة الٍب استطاعت أف تصور عو 
 الوجود ا٤باد ة والروحية ىذا التصو ر الدقيق و ربزىا ُب ىذا ا١بماؿ الفِب الباىر للعياف .

أخذ احملتشدوف  لتفتوف ٲبيناً ومشاالً ، وىم  تساءلوف عن صانع الشجرة وقد كاف تبلميذه 
منتشر ن بْب ٝبهور احملتشد ن ، وكلما رأوا إ٢باح ا١بمهور ُب طلب رؤ ة صانع الشجرة ، 

صرفوهنم عنو بإلفات أنظارىم إذل عجائب الشجرة الفنية ، وغرائب صنعتها الظاىرة ُب   
كل جزء من أجزائها ، وأخّباً صاح ا٤بشاىدوف ٝبيعاً : إف ىذه الشجرة الفنية ىي أعظم 

ماُب ا٤بعرض ، فبلبد لنا من معرفة صانعها العظيم الكبّب ، وأخذوا  هتفوف و رددوف 
 . فقاؿ التبلميذ : ا٥بتاؼ بصورة متواصلة

 ماذا تر دوف من معرفة الصانع ؟
أجاب احملتشدوف : إف صانعاً قد راً ، وصانعاً ماىراً ، قد استطاع أف ٲبثل عوادل الوجود 



بقسميو ا٤بادي والروحي ُب ىذه الشجرة ٯبب أف نعرفو معرفة أكيدة صحيحة ، حٌب ال 
 ننسب إ٦باده وإحَبامو وإكباره إذل سواه .

 ذ : وماذا  ضركم إذا احَبمتم غّبه وأكربٛبوه ، ونسبتم صنعتو إذل سواه ؟التبلمي

احملتشدوف :  عطى ا٢بق إذل غّب أىلو ، و قدر غّب ا١بد ر بالتقد ر وٯبر ذلك إذل تقد ر 
ا١بهل بإسم العلم ، وُب ىذا إفساد لؤلوضاع وقلب للحقائق ، بل فيو كل الشر ، فيجب 

ذات . وحْب أصر ا١بمهور على ذلك اقَبب أحد تبلميذ أف نعرؼ صانع ىذه الشجرة بال
الداعية من الشجرة ومد  ده مشّباً إذل الشمس الباد ة فيها قائبلً : إف الذي صنع ىذه 

الشجرة ىي الروح الثاو ة ُب ىذه الشمس ، فظنو احملتشدوف ٦بنوناً وأعرضوا عنو ، فتقدـ 
شاىد عياناً أف الشمس والروح ا٢بالة فيها تلميذ آخر قائبلً : ال . ال ، إنو كاذب ألننا ن

مصنوعتاف لصانع الشجرة ، ففرح ا١بميع وقالوا : ىذا تلميذ  فهم ا٢بقائق و علم أف 
الصنعة غّب الصانع ، وطلبوا إليو أف  رشدىم إذل معرفة الصانع الصحيحة ، فقاؿ ٥بم حباً 

ٛبثل ا١باذبية العامة ا٤بمزوجة  وكرامًة ، ٍب مشى إذل الشجرة ومد  ده وأشار إذل القوة الٍب
بكل الشجرة ، ا٤بتخللة كل ذرة من ذراهتا ، وكل عنصر من عناصرىا ، وقاؿ : ىذه القوة 
الروحية ، ىي الٍب صنعت الشجرة بكل مافيها من عوادل سواء كانت من األرواح أو من 

ناً ، وىنا ظهر ا٤بادة فضج ا١بميع وسخطوا وقالوا : إف ىذا التلميذ ال  قل عن زميلة جنو 
أحد التبلميذ أماـ ا١بمهور بوقار ورزانة قائبلً : إنو أشار إذل الروح العامة الٍب تتخلل 

الشجرة . وىذه أوجدىا الصانع لتمسك ذرات الشجرة وعناصرىا وعوا٤بها ، ولكن الذي 
( صنع الشجرة ، ىو : ىؤالء وأشار بيده إذل التماثيل الثبلثة ) برٮبة ، وسيفا ، وفشنو 

قائبلً : إف الروح الكامنة ُب ىؤالء الثبلثة ، ا٤بتحدة ا٤بنبثق بعضها من بعض قبل الدىور ، 
ىي الٍب صنعت الشجرة بكل عوا٤بها ا٤باد ة والروحية وا٢بية وغّب ا٢بية والعاقلة وغّب العاقلة 

اس ، وىذه التماثيل الثبلثة تشّب إذل أقانيم ثبلث ىي ُب ا٢بقيقة إلو واحد . فصرخ الن



وقالوا : مالنا و٥بؤالء آّانْب ، وأخذوا  تنادوف من  علم شيئاً عن حقيقة صانع الشجرة 
 فليتقدـ .

وىنا تقدـ ٝباعة آخروف من التبلميذ ، وأشاروا إذل النار قائلْب ، ىي الٍب صنعت الشجرة 
روف : فقاؿ آخروف : كذبوا بل الذي صنعها ، الروح ا٢بالة ُب ىذا الفيل األبيض. وقاؿ آخ

بل الروح األزلية الٍب حلت ُب بوذا ىذا . وقاؿ آخروف : كذبتم بل ىذه ، وأشار إذل الروح 
 ا٢بالة

 …ُب طبيعة الياباف وجبا٥با وأدو تها كما ىو ماثل ُب الشجرة 
وىنا أعرض ٝباىّب ا٤بشاىد ن عنهم ، وطفقوا  ضحكوف قائلْب : ىل ٫بن ُب ) مارستاف 

     ؟( تبلميذ أي ٦بنوف ىؤالء 
ٍب قاؿ حكيم من حكماء ا١بماىّب احملتشد ن .. مالكم  اقـو ؟ نسألكم عن صانع 

الشجرة ، ال عن األشياء ا٤بكونة منها الشجرة ، فكيف تشّبوف إذل الصنعة ، وتقولوف ىي 
الصانع ، فربز تلميذ كأنو فيلسوؼ كبّب وقاؿ : إف كل جزء من أجزاء الشجرة ا٤باد ة 

صنع الشجرة ، أي أف الشجرة ىي الٍب صنعت نفسها ، وليس ٥با  وا٤بعنو ة ، ىو الذي
 صانع سواىا .

فأخذ احملتشدوف  ضحكوف على عقليات التبلميذ السخيفة ونظراهتم الواٮبة ووزهنم 
 ا٣بفيف ا٣بفيق .

وحينئذ أدرؾ ٝباعة من ا٢بكماء أف التبلميذ ماقالوا الذي قالوه إال لغا ة مقصودة ، وأدركوا 
سألة سراً ، إذ التبلميذ ليسوا ٗبجانْب وال ٨ببولْب ، لذلك قالوا : علمنا  قيناً أف أف ُب ا٤ب

الصنعة غّب الصانع ، ىلموا فاطلبوا صانع الشجرة ليكلم ا١بماىّب . فذىب التبلميذ ٝبيعاً 
، حْب رأوا ا١بد ُب طلب الصانع وما لبثوا أف أقبلوا ، وصانع الشجرة  تقدمهم ، 

وا١بماىّب تشاىده مقببلً حٌب قابلتو بعاصفة من التصفيق وا٥بتاؼ ، وماكادت ا٢بكماء 
 فا٫بُب متقببلً ىتافهم وخطبهم قائبلً :



لقد رأ تم بعيداً كل البعد أف شيئاً من أشياء ىذه الشجرة ا٤باد ة أو الروحية ىو الذي 
وأذعنتم  صنعها ، وقلتم مستحيل ذلك عقبلً وعلماً و٘بربة ، بيد أنكم ٝبيعاً آمنتم بذلك

 لو تقليداً ووراثة وتلقيناً وتعليماً .

احملتشدوف : ال . ال ، ٫بن دل نؤمن بو ودل نذعن لو ، إ٭با تبلميذؾ ىؤالء احمليطوف بك ، 
 ىم الذ ن أعلنوا ذلك وتنادوا بو .

الداعية : إف تبلميذي أرادوا أف  قربوا لكم ا٢بقيقة ، و كشفوا لكم ما أنتم عليو من تقاليد 
ات وتربيات وتلقيناف تناُب واقع العلم وا٤بعرفة ، أما تعلموف أف ىذه األرض الٍب نعيش ووراث

فيها ، وىذا الفضاء الذي تسبح فيو األجراـ ا٤بَبامية ُب أبعاده ، وىذه األرواح وا١باذبية 
وكل ماتشاىدونو أو تقرؤوف عنو … وا٤بغناطيسية وكل القوى الروحية ، وا٤ببلئكة وا١بن 

الوجود ىي صنعة بْب أ د كم تشاىدوهنا وتدركوهنا ٕبواسكم وعقولكم ، أما  من أشياء
تدؿ ىذه الكائنات على جبلؿ صانعها وعظيم قدرتو وأنو ال  شبهها وال تشبهو ُب صفة 

  ما ، وأنو وحده ا٤بهيمن عليها ا٤بسّب ٥با ؟
صانعها ىو بعضها   نعم انتم تعلموف ىذا كل العلم ، ومع ذلك تقولوف ػ تقليداً ووراثة ػ إف

 …كما ىو معلـو لكم 
احملتشدوف : ٧باؿ أف نقوؿ : إف بعض الصنعة ىو الذي صنع كل الصنعة ، بل نتحقق من 

 طر ق العلم اليقيِب وا٤بشاىدة ، أف لكل صنعة صانعاً ىو
 سواىا ببل ر ب .

احد الداعية : ال ال ، بل قلتم ذلك ، أما فيكم من  قوؿ : ) نؤمن بسافسَبي ( إلو و 
ضابط الكل خالق السماوات واألرض ، وبإبنو الوحيد ) آشل ( نور من نور ، مولود غّب 
٨بلوؽ ٘بسد من ) فا و ( ُب بطن ) ما ا ( العذراء ، ونؤمن ) بغا و ( الروح ا٤بنبثق من 

( ، أما فيكم من  قوؿ : إف 1األب واإلبن الذي ىو مع األب واإلبن  سجد لو وٲبجد)
ٙبل ُب شيء ، ولكنها تتجلى وتشرؽ على من تشاء فيعبد ألجل ذلك اهلل روح ٧بض ال 



 ؟
__________ 

( ػ ىذا ىو قانوف اإلٲباف ا٥بندي القدصل ، كما نقلو العبلمة ا٤بستشرؽ ) مالغّب ( ُب  1)
ىػ ، ومعُب 1913، الذي ترٝبو للعربية ٬بلة بك شفوات عاـ  1895كتابو ا٤بطبوع عاـ 

 )آشل ( النار ، ومعُب )فا و( الروح ، و )ما ا( ىي العذراء ) سافسَبي ( الشمس ، ومعُب
 ا٤بقدسة ا٤بشهورة ُب ا٥بند القدٲبة وىي والدة اإللو .

أما فيكم من  عتقد أف الروح ا٢بالة ُب الشمس ىي ا٣بالق العظيم ؟ أما فيكم من  عتقد 
قلتم بعد ذلك إف  أف ا٣بالق العظيم ىو الروح احملض الٍب حلت ُب برٮبة وسيفا وفشنو ، ٍب

 ىؤالء الثبلثة ، إلو واحد حيث انبثق بعضهم من بعض قبل الدىور ؟
 أما فيكم من قاؿ : إف موجد ىذا الكوف روح حلت ُب الفيل األبيض ؟

أما فيكم من قاؿ : إف صانع الوجود بقسميو ا٤بادي والروحي ، ىو روح حالة ُب طبيعة 
اعماً أف الصانع ىو الروح الٍب حلت ُب بوذا ؟ الياباف ؟ أليس فيكم من أنكر كل ذلك ، ز 

أليس فيكم من قاؿ : بل الروح الٍب حلت ُب البابا ؟ أليس فيكم من جعل الصانع 
األعظم ٥بذا الوجود روح ا٣بّب وروح الشر ، الٍب حلت ُب )  زداف وأىرمن ( ؟ أليس فيكم 

 أيب قرداف ، أو ا٤بضار  من جعل الصانع روحاً ٙبل ُب النوافع كالثّباف والعجوؿ ، وطّب
كاألفاعي والشياطْب ، أو ا١بميلة الود عة كا٢بماـ والغزالف والنساء ؟ أما فيكم من 

وصلت بو سخافة الفكر وا٤بهانة أف أنكر الصانع ٥بذا الوجود زاعماً أف العوادل ا٤باد ة 
يكم والروحية ىي الٍب خلقت نفسها بنفسها أي قاؿ : إف الصانع ىو الصنعة ؟ أما ف

 ؟…….؟ أما فيكم …
وىنا تنهد الداعية قائبلً : و اليت بعضكم مسّلم لبعض ودل ٚبتلفوا على أنفسكم ، وٙبَببوا 

من أجل ىذه األساطّب والسخافات ، ودل  نكر كل فر ق منكم الروح الٍب أ٥بها اآلخروف 
 غّب مصدؽ بسوى الروح الٍب آمن ّٔا ىو ، واعتقدىا وحدىا ىي الٍب صنعت عوادل



 الوجود .
وا٤بقصود أنكم اختلفتم على أنفسكم وعلى العلم وا٢بق والد ن ، وجعلتم األجياؿ ٚبتلف 

بإختبلفكم وٛبرض ٗبرضكم وتتوارث سخافتكم وأساطّبكم ، وتعتقدوف أف ترىاتكم ىذه 
 ىي وحي اهلل ا٤بنزؿ الذي ال  أتيو الباطل.

كرة وسعة ا٢بضارة مادل  كن وماذا أقوؿ لكم : وفيكم ٝباعات كثّبة ٥با من عمق الف
ومع ذلك ال  زالوف  عبدوف أشياء كثّبة ، … لقدماء الفرس والرـو واليوناف والكلداف 

متخيلْب أف خالق الوجود ىو الروح الٍب زعموا أهنا ٙبل فيها ، ولن ٯبدوا مثبلً  صدؽ 
القدماء عليهم إال كلمة األد ب ) جرجي ز داف ( الٍب قا٥با حْب درس تار خ سكاف مصر 

ورآىم  عتقدوف أف اهلل روح ٙبل ُب األشياء الٍب  عبدوهنا : ) لقد عبدوا كل شيء إال اهلل ( 
. 

احملتشدوف : قلت حقاً ، فكيف النجاة من مضا ق ىذه الببل ا وأغبلؿ ىاتيك التقاليد ، 
 وكابوس رحى ا٤بورثات والتعاليم والَببيات ؟

لم والعقل ، إذل ا٢بر ة والفهم ، إذل اإلنتصاؼ من الداعية : النجاة ىي ُب الرجوع إذل الع
 النفس لوجو ا٢بق وواقع ا٤بعرفة .

احملتشدوف : أال إف األرواح الٍب ز نتها تقاليدنا ُب أعيننا وجعلتنا نعتقدىا ىي اهلل ا٣بالق 
العظيم ، ىي الٍب ٞبلتنا ثقل ىذه األساطّب وببل ا ىذه ا٣برافات والَبىات ، لذلك نطلب 

 أ ها الداعية الكرصل أف ٚبرجنا منها ، وىا ٫بن أوالء نعلنك ا٤بساعدة .إليك 
الداعية : إنكم ال تستطيعوف ا٣بروج من أغبل٥با وخنادقها ا٤بظلمة ، وقيودىا ا٢بد د ة 

 الثقيلة .
احملتشدوف : بل ُب مقدورنا ، وىل ُب الوجود من  نكر ا٢بق بعد معرفتو إ اه ، و ؤثر عليو 

 ة ، وٰبِب عنقو للخرافات الٍب تضاد العقل وتناقض العلم وا٤بعرفة !!ا١بهل وا٣براف



الداعية : نعم ذلك موجود وبينكم أ ضاً ، ألنكم أنتم ثبلث فرؽ : الفرقة األوذل ، ىي 
الٍب تؤمن بفطرهتا وعقلها وعلمها ، وتعلم أف ٥بذه ا٤بصنوعات الٍب تبدو ماثلة ُب الوجود 

رتو وعظمتو ، وعلى جبلؿ صفاتو الٍب تليق بو سبحانو صانعاً تدؿ صنعتو على مدى قد
وتعاذل ، وعلى مغا رتو ٥با ٝبيعاً ا٤باد ة والروحية ، وىؤالء  ستطيعوف أف  ؤمنوا با٢بقيقة 

مٌب أدركوىا ، أي  ستطيعوف أف  ؤمنوا ٗبا أوحاه اهلل على خاًب األنبياء ، و علموا أف 
أخذوا الوحي اإل٥بي من منبعو الصاُب ، خاًب الصنعة غّب الصانع ، وحينئذ ٲبكنهم أف  

 الكتب اإل٥بية ػ القرآف آّيد ػ .
وىنا صرخت ىذه الفرقة وقالت : نؤمن بوجود الصانع العظيم ، ٗبعارفنا وعلومنا ، ونطلبو 

بإٲباف وصدؽ وإخبلص ، ونضحي ُب سبيل طلبو بأنفسنا وأوالدنا وال ندخر دوف ذلك 
، وإف ا٫برفت بنا عنو التقاليد وا٤بوروثات والتلقينات ، وأوصلتنا إذل  ماالً أو جاىاً أوسلطاناً 

… اعتقاد أنو ػ تعاذل ػ روح ٰبل ُب مصنوعاتو من إنساف وحيواف وشجر وكواكب ومشوس 
نعم ال ندخر وسعاً دوف معرفتو العلمية الصحيحة ، ألننا نعتقد أف اإل٫براؼ عن واقع تلك 

العظيم . لذلك نطلب منك أف تذكر لنا الدالئل القطعية ا٤بعرفة وا٢بق ،  غضب ا٣بالق 
الٍب تثبت أف خاًب وحي السماء القرآف ، جاء ّٔذه ا٢بقيقة العلمية الٍب كشفتها ُب 

شجرتك مادمنا ٙبققنا علمياً أف الصنعة غّب الصانع ، وفهمنا أنو تعاذل واحد أزرل أبدي ، 
 أوؿ لو وال آخر ، وٝبيع ٨بلوقاتو من قبل ٝبيع ا٤بخلوقات ، وأنو ىو وحده الذي ال

 الروحية وا٤باد ة ، ٥با بدا ة وهنا ة ألهنا خلقو وصنعتو وحده .
وىنا ، ابتسم الداعية وقاؿ :  كفي أف تقرؤوا القرآف مرة واحدة ، وتنعموا أنظاركم ُب آ اتو 

 آ ة آ ة لتفهموا ذلك ، وىا أنا أ٠بعكم جانباً من اآل ات البينات :

[ } َلُو 11عاذل : } لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصُّب { ] الشورى : قاؿ اهلل ت
[ } ُىَو اأَلوَُّؿ َواآلِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو 63َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأَلْرِض { ] الزمر : 

يًعا قَػْبَضُتُو  َػْوـَ [ } َوَما َقَدُروا اللَّ 3ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم { ] ا٢بد د:  َو َحقَّ َقْدرِِه َواأَلْرُض ٝبَِ



ا  ُْشرُِكوَف { ] الزمر :  [ } 67اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِو َّاٌت بَِيِميِنِو ُسْبَحانَُو َوتَػَعاذَل َعمَّ
ُدوِف اللَِّو َلْن ٱَبُْلُقوا ُذبَابًا َوَلْو  َاأَ ػَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا لَُو ِإفَّ الَِّذ َن َتْدُعوَف ِمْن 

بَاُب َشْيًئا اَل َ ْسَتنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب { ]  اْجَتَمُعوا َلُو َوِإْف َ ْسُلبػُْهْم الذُّ
[ } َبِد ُع 62[، وُب ] الزمر :  16[ } اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء { ] الرعد : 73ا٢بج : 

َا  َػُقوُؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف { ] البقرة : السَّ  [ } َشِهَد 117َماَواِت َواأَلْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإ٭بَّ
زِ ُز ا٢بَِْكيُم { ] اللَُّو أَنَّو الَ إَِلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبلَِئَكُة َوأُْوُلوا اْلعِْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط الَ إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلعَ 

 [ .18آؿ عمراف : 

و٤با أهنى تبلوة اآل ات ىتفوا قائلْب : نشهد أف اهلل ىو الصانع األعظم لكل شيء ، وأنو 
واحد أزرل قدصل ، ليس ىو الروح أو ا٤بادة ، بل ىو وحده خالق الروح وا٤بادة معاً ، وخالق  

متفرداً كل شيء ، وخالق األزمنة واألمكنة ، وىو وحده كاف قبل خلقو ، كاف وال  زاؿ 
بالوجود األبدي القادر وحده ، ال ٙبيط بو ٨بلوقاتو من زماف أو مكاف أو سواٮبا ، وال 

ٲباثل شيئاً منها وال ٛباثلو ، بيد أف ٝبيع ٨بلوقاتو ُب قبضتو وقهره وسلطانو ، وىو ٰبيط ّٔا 
ٰبـر أمة ٝبيعاً وأف ٧بمداً عبده ورسولو ، ختم بو الرساالت السماو ة والوحي ، وأف اهلل دل 

من األمم من الرساالت اإل٥بية ُب زمن من األزماف ، وأف كل ٝباؿ وخّب وىدى وإنسانية 
و٠بو وإجتماع ، جاءت على ألسنة الرسل السابقْب ، ىي مذخورة ُب خاًب الوحي اإل٥بي 

، والقرآف آّيد ، وأف كل ٝباؿ وخّب وىدى وإنسانية و٠بو وإجتماع جاءت بعده ، إ٭با 
و نبوعها ا٣بالد ا٢بي . وقد أرسل اهلل أنبياءه للدعوة إذل اإلٲباف بو ، إٲباناً  ىو مصدرىا

خالياً من كل شائبة من شوائب الوثنية والشرؾ والتشبيو والتمثيل وا٢بلوؿ واإلنتقاؿ ، 
 سائلْب ا٤بوذل الكرصل ، أف  عفوا عنا ما مضى من عبادة سواه .

الٍب آمنتم بو وحده ألف اإلسبلـ إليو ،  قطع الداعية : قد عفا اهلل عنكم منذ الساعة 
 ( .1جراٍب عبادة ٨بلوقاتو ا٤باد ة أو الروحية ا٤ببتداة بالعدـ وا٤بنتهية إذل العدـ ( )

 نظرة ُب اآل٥بة ا٤بزعومة:



َ ٥َبُْم أَنَُّو ا٢بَْ  قُّ أَودََلْ َ ْكِف قاؿ تعاذل : } َسُنرِ ِهْم آ َاتَِنا ُب اآلفَاِؽ َوُب أَنْػُفِسِهْم َحٌبَّ  َػَتبَػْبَّ
[ ، اهلل وحده ىو ا٣بالق القادر على  53ِبَربَّْك أَنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد { ] فصلت : 

 كل شيء ، ا٤بستحق للعبادة .
__________ 

 41( ػ عن كتاب شرح رسالة ا٢بقوؽ للشيخ / حسن السيد علي القبا٪بي من صفحة 1)
 .49إذل صفحة 

ألخرى ا٤بزعومة ليست إال خياالت عقوؿ مر ضة وأ٠باء ال مدلوؿ ٥با أبداً إف ٝبيع اآل٥بة ا
: } َأالَ ِإفَّ لِلَِّو َمْن ُب السََّماَواِت َوَمْن ُب اأَلْرِض َوَما  َػتَِّبُع الَِّذ َن َ ْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو 

 [ .66ُرُصوف { ]  ونس : ُشرََكاَء ِإْف  َػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف ُىْم ِإالَّ ٱبَْ 
 وإذا استقرأنا حاؿ من نسب إليهم األلوىية ا٤بوىومة ٪بدىم :

 اما متهموف أبر اء مقر ن بالعبود ة هلل وحده ال سواه كبعض الرسل وا٤ببلئكة .
 واما ٨بلوقات ال ٙبسن وال تعقل كاألحجار واألبقار .

 واما حكاـ سفلة كالفراعنة وأشباىهم .
فهاء ا٤بشركْب أقدار ىذه اآل٥بة الٍب اٚبذوىا آ٥بة من دونو ، فقاؿ ُب وقد عرؼ اهلل س

ـْ ٥َبُْم أَْعُْبٌ  ـْ ٥َبُْم أَْ ٍد  َػْبِطُشوَف َِّٔا ؟ َأ األصناـ ا١بامدة : } أ٥ََبُْم أَْرُجٌل ٲَبُْشوَف َِّٔا ؟ َأ
ـْ ٥َبُْم آَذاٌف َ ْسَمُعوَف َِّٔا ؟ { ] األعراؼ :  [ ، وقاؿ ُب من منحو 195 ُػْبِصُروَف َِّٔا ؟ َأ

 ىذه الوسائل :
ِقْب } ِإفَّ الَِّذ َن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو ِعَباٌد أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُىْم فَػْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْف ُكنُتْم َصادِ 

[ ، ٍب كشف حالتهم ُب حالة ٠باعهم لو٠بعوا وبعده فقاؿ جل 194{ ] األعراؼ : 
ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َو َػْوـَ اْلِقَياَمِة َ ْكُفُروَف شأنو : } ِإْف َتدْ  ُعوُىْم الَ َ ْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو ٠بَِ

 [ .14ِبِشرِْكُكْم َوالَ  ُػَنبُّْئَك ِمْثُل َخِبٍّب { ] فاطر : 
 و قوؿ ُب آ ات أخرى :



ـْ اللَُّو اْلَواِحُد  اُر! { ]  وسف : } أَأَْربَاٌب ُمتَػَفرُّْقوَف َخيػٌْر ؟ َأ [ ، و قوؿ ذاكراً فساد 39اْلَقهَّ
السماوات ُب حالة وجود آ٥بة أخرى : } َلْو َكاَف ِفيِهَما آ٥ِبٌَة ِإالَّ اللَُّو َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَف اللَِّو 

ا َ ِصُفوَف { ] األنبياء : [  َربّْ اْلَعْرِش َعمَّ

َمَعُو ِمْن إَِلٍو ِإًذا َلَذَىَب ُكلُّ إَِلٍو ٗبَا َخَلَق َوَلَعبلَ بَػْعُضُهْم َعَلى } َما اٚبَََّذ اللَُّو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَف 
ا َ ِصُفوَف { ] ا٤بؤمنوف :  [ } َضَرَب اللَُّو َمَثبلً َرُجبلً ِفيِو ُشرََكاُء 91بَػْعٍض ُسْبَحاَف اللَِّو َعمَّ

َمَثبلً ا٢بَْْمُد لِلَِّو َبْل َأْكثَػُرُىْم الَ  َػْعَلُموَف { ]  ُمَتَشاِكُسوَف َوَرُجبلً َسَلًما لَِرُجٍل َىْل َ ْسَتوِ َافِ 
[ ، وىكذا  فيض اهلل بآ اتو العظيمة ُب قرآنو آّيد وكونو الواسع العجيب 29الزمر : 

الدالئل الدالة على وحدانيتو وكلها شواىد ناطقة وأدلة شاىدة بأنو واحد أحد فرد صمد 
 ًة وال شر كاً وال ولد سبحانو عما  صفوف .دل  لد ودل  ولد ودل  تخذ صاحب

 ا٤بعرفة الصحيحة حصانة من الشرؾ :
واآلف نعود إذل واقع ا٤بسلم ا٤بقر بوجود اهلل تعاذل ، ا٤بعَبؼ بوحدانيتو الرافض للشرؾ فنضع 

بْب  د و ىذه التساؤالت الٍب تدور ُب خلده ولعلو من خبل٥با  عيد عبلقتو مع ربو جل 
 خر .وعبل بوجو أو بآ

 ػ كيف عرفت اهلل ؟
 ػ مامدى تأثّب ىذه ا٤بعرفة ؟

من ا٤بعروؼ أف معرفة اهلل تعاذل أوؿ واجب ٯبب على اإلنساف وىذا أمر ال ٱبتلف فيو 
َا ُىَو إَِلٌو َواِحٌد { ] إبراىيم  إثناف ، قاؿ تعاذل : } َىَذا َببَلٌغ لِلنَّاِس َولِيُنَذُروا ِبِو َولِيَػْعَلُموا أ٭بَّ

 [ .19، وقاؿ تعاذل : } فَاْعَلْم أَنَُّو الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو { ] ٧بمد :  [ 52: 
عن ابن عباس أنو جاء رجل إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ :  انيب اهلل 

علمِب من غرائب العلم ، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) وماذا صنعت 
تسألِب عن غرائبو ، فقاؿ الرجل : وما رأس العلم  ارسوؿ اهلل ؟ ، قاؿ ُب رأس العلم حٌب 



: معرفة اهلل حق معرفتو ، فقاؿ :  ارسوؿ اهلل وما معرفة اهلل حق معرفتو ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم : أف تعرفو ببل مثل والشبيو ، وأف تعرفو

 ( .1باطناً ال كفؤ لو ( ) إ٥با واحداً فرداً صمداً أوالً آخراً ظاىراً 
معرفة اهلل ىي رأس العلم ، وأساس العبادة ، فبل ٪باة ألي فرد إال ّٔا ، ومهما حاوؿ أي 

إنساف التنكر ٥با فإنو سيأٌب  ـو لتذكرىا ، والرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُب جوابو 
ل  ر د أف للرجل الطالب غرائب العلم دل  قصد بأف  عرفو ّٔذه الصفات فحسب ، ب

 ستشعرىا إستشعاراً كامبلً ُب ٝبيع حركاتو وسكناتو ، و عرؼ أف اهلل ليس كمثلو شيء ، 
وأنو  علم السر وأخفى ، فإذا عرؼ تلك الصفات معرفة حقيقية فبل ٲبكن أف ٱبرج عن 

 نطاؽ العبود ة هلل وحدة .
 بْب أهنا ا٥بدؼ من ٫بن كمسلمْب نقر بالعبود ة هلل تعاذل وحده ، واهلل تعاذل ُب كتابو 

[ ، وىنا ال بد 56خلقنا فيقوؿ : } َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف { ] الذار ات: 
من الوقوؼ على حقيقة العبادة ا٤بطلوبة منا ) اإلعتقاد ة ، والتعبد ة ، والقانونية ( ، والٍب 

 .مكننا اهلل من ٙبقيقها ٗبا سخره لنا من الوسائل 
قاؿ اإلماـ القاسم بن إبراىيم : ) إعلم  ا أخي ، علمك اهلل ا٣بّب وا٥بدى ، وجنبك 

ا٤بكاره والردى : أف اهلل خلق ٝبيع عباده ا٤بكلفْب لعبادتو كما قاؿ عز وجل : } َوَما 
وجوه [ ، والعبادة تنقسم على ثبلثة 56َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف { ] الذار ات :

: 
 أو٥با : معرفة اهلل .

 والثاشل : معرفة ما رضيو وما  سخطو .
والوجو الثالث : إتباع ما رضيو ، واجتناب ما  سخطو ، إذل أف قاؿ : فهذه ثبلث عبادات 

 من ثبلث حجج احتج ّٔا ا٤بعبود على العباد وىي : العقل ، والكتاب ، والرسوؿ .
ت حجة الكتاب ٗبعرفة التعبد ، وجاءت حجة فجاءت حجة العقل ٗبعرفة ا٤بعبود ، وجاء



الرسوؿ ٗبعرفة العبادة ، والعقل أصل ا٢بجتْب األخّبتْب ألهنما عرفا بو ودل  عرؼ ّٔما 
 ( .2فافهم ذلك ( )

__________ 
 . 111( ػ أمارل أيب طالب : 1)
 . 124( ػ رسائل العدؿ والتوحيد :2)

شطر الركن األوؿ ُب العقيدة ا٤بتمثل ُب ومن ىنا ٲبكن القوؿ أف العبود ة هلل وحده ىي 
شهادة أف ) ال إلو إال اهلل ( ، والتلقي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ىو شطرىا 
الثاشل ا٤بتمثل ُب شهادة ) أف ٧بمداً رسوؿ اهلل ( ، وعلى ىاتْب الكلمتْب تقـو حياة األمة 

كل مابعدىا من مقومات اإلٲباف وأركاف اإلسبلمية ٕبذافّبىا ، وتعترب القاعدة والركيزة ل
اإلسبلـ ، ولن ٙبقق ىاتاف الكلمتاف معناٮبا وا٥بدؼ منهما إال بإخبلص العبود ة الصادقة 
هلل وحده ُب ٝبيع األمور ا٤بطلوبة من الفرد ا٤بسلم وآّتمع ا٤بسلم ، سواء ) اإلعتقاد ة ، أـ 

 ية ( .الشعائر التعبد ة ، أـ النظم اإلجتماعية والقانون
 ػ فأما اإلعتقاد :

فبل بد أف  نشأ ُب ظل ا٢بقائق البلئقة باهلل جل جبللو وعظم شأنو ووصفو ٗبا وصف بو 
نفسو من القدرة ، والعظمة ، والوحدانية ، ا١ببلؿ ، وغّبىا من الصفات واألفعاؿ الكمالية 

لد ن معرفتو ، ا٣بالية من كل نقص ، وُب ىذا  قوؿ أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ : ) أوؿ ا
وكماؿ معرفتو التصد ق بو ، وكماؿ التصد ق بو توحيده ، وكماؿ توحيده اإلخبلص لو ، 
وكماؿ اإلخبلص لو نفي الصفات عنو ، لشهادة كل صفة أهنا غّب ا٤بوصوؼ ، وشهادة  

كل موصوؼ أنو غّب الصفة ، فمن وصف اهلل سبحانو فقد قرنو ومن قرنو فقد ثناه ، ومن 
ه ، ومن جزأه فقد جهلو ، ومن جهلو فقد أشار إليو ومن أشار إليو فقد حده ثناه فقد جزأ

، ومن حده فقد عده ومن قاؿ فيم فقد ضمنو ، ومن قاؿ عبلـ ، فقد أخلى منو ، كائن 
العن حدث ، موجود ال عن عدـ ، مع كل شيء ال ٗبقارنو ، وغّب كل شيء ال ٗبزا لو ، 



 إذ ال منظور إليو من خلقو ، متوحد إذ ال سكن فاعل ال ٗبعُب ا٢بركات واآللو ، بصّب
 ( .1 ستأنس بو ، وال  ستوحش لفقده ( )

__________ 
 . 40ػ39( ػ هنج الببلغة : 1)

و قوؿ اإلماـ القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ : فكل من وصف اهلل ّٔيئات خلقو ، أو 
اكاف من األجساـ شبهو بشيء من صفاهتم أو توٮبة صورة ماكاف من الصور وجسماً م

أوشبحاً أو أنو ُب مكاف أو أف األقطار ٙبو و ، وأف ا٢بجب تسَبه ، وأف األبصار تدركو 
من ٝبيع خلقو أو شيء منها ، أو أف شيئاً من خبلئقو  درؾ شيئاً ٩با خلق وذرأ وبرأ و٩با  

من كاف أبد األبد ، فقد نفاه وكفر بو وأشرؾ وعبد غّبه ، فافهموا وفقنا اهلل وكل مؤ 
 ( .1إلصابة ا٢بق ، وبلوغ الصدؽ إف قر ب ٦بيب ( )

فبلبد أف تكوف عبود ة اإلعتقاد منطلقة من التفكر ُب عجائب مصنوعات اهلل وغرائب 
٨بلوقاتو بعيدة كل البعد عن التفكر ُب ذاتو ألنو  قود إذل اإل٢باد ، كما قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب 

( ، وال بد 2من تفكر ُب ا٣بالق أ٢بد ( )عليو السبلـ : ) من تفكر ُب ا٤بخلوؽ وحد ، و 
أف تكوف عبود ة اإلعتقاد مستقرة إستقراراً أكيداً ُب النفوس  شعر من خبل٥با اإلنساف 

بالتوجو الكامل ٫بو اهلل تعاذل بكل قواه وحركاتو ُب الضمّب وا١بوارح وا٢بياة ، و عرؼ أنو 
إال إذا كانت خالية عن التقليد األعمى ، قاؿ عبداً  َػْعُبد رباً  ُػْعَبد ، وال تتأتى ىذه ا٤بشاعر 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) من أخذ د نو عن التفكر ُب آالء اهلل ، والتدبر 
لكتاب اهلل ، والتهم لسنٍب زالت الرواسي ودل  ُزؿ ، ومن أخذ د نو من أفواه الرجاؿ ، 

من د ن اهلل على أعظم زواؿ (  وقلدىم فيو ذىبت بو الرجاؿ من ٲبْب إذل مشاؿ ، وكاف
(3. ) 

فالذي  قلد ُب أمور العقيدة شأنو شأف البهيمة العجماء  قودىا صاحبها ال تدري أذاىبت 
 إذل مرتعها أـ إذل مصرعها .



وا٤بقصود بالتقليد : إعتقاد صحة قوؿ الغّب ، بغّب إعتماد على حجة أو بصّبة وال بد من 
 ـو : ػالتفرقة بْب أمر ن حوؿ ىذا ا٤بفه

__________ 
 [ .2/187( ػ رسائل العدؿ والتوحيد : ]1)
 16( ػ سبيل الرشاد : 2)
 . 115( ػ أخرجو اإلماـ أبو طالب ُب األمارل :3)

 األوؿ : اإلٲباف بالفكرة وتصد قها ببل حجة وال بصّبة وإ٭با لكوف فبلف قاؿ ّٔا .
ختيار القوؿ الصائب الذي  وافق الثاشل : النظر ُب أقواؿ األئمة والعلماء وُب أدلتهم وا

الدليل ، فاألمر األوؿ  عترب من التقليد ، والثاشل ال  عترب منو ألف الناظر فيو استعاف بأقواؿ 
األئمة ُب إ ضاح ا٤بسألة واتبع الدليل فكاف على بصّبة من عبود ة اإلعتقاد ، وُب ىذا 

وا أـ كثروا ( ، فالكثرة ليست  قوؿ اإلماـ علي عليو السبلـ : ) إعرؼ ا٢بق تعرؼ أىلو قل
 مقياساً للحق ألف اهلل قد ذمها ُب أكثر آ اتو ومنها قولو تعاذل :

 } َوِإْف ُتِطْع َأْكثَػَر َمْن ُب اأَلْرِض ُ ِضلُّوَؾ َعْن َسِبيِل اللَِّو ِإْف  َػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف ُىْم ِإالَّ 
ا أردنا ٙبقيق عبود ة العقيدة ٙبقيقاً صحيحاً خالياً من [ ، وإذ116ٱَبُْرُصوَف { ] األنعاـ : 

 التقليد فبل بد من فهمها ُب ضوء اآلٌب : ػ
ػ إستعماؿ العقل بإعتباره مناط التكليف ، وأدة النظر قاؿ تعاذل : } َوالَِّذ َن اْجتَػَنُبوا 1

ى فَػَبشّْْر ِعَباِدي الَِّذ َن َ ْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ الطَّاُغوَت أَْف  َػْعُبُدوَىا َوأَنَابُوا ِإذَل اللَِّو ٥َبُْم اْلُبْشرَ 
 [ .18ػ17فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو أُْولَِئَك الَِّذ َن َىَداُىْم اللَُّو َوأُْولَِئَك ُىْم أُْوُلوا األَْلَباِب { ] الزمر 

 .و عترب ٗبثابة النور لئلنساف ٲبيز بو بْب ا٢بق والباطل ، وبْب ا٤بمكن وا٤بستحيل 

والقرآف  وصي كثّباً بإستخداـ العقل ُب مسائل اإلعتقاد ، ومن األمثلة على ذلك قولو 
[ ، فاآلخذ بالعقل ُب 22تعاذل : } َلْو َكاَف ِفيِهَما آ٥ِبٌَة ِإالَّ اللَُّو َلَفَسَدتَا { ] األنبياء : 

لقرآشل ُب مسائل أصوؿ الد ن آخذ بالقرآف الكرصل ، ولذلك انتهج ا٤بذىب الز دي النهج ا



إستخداـ الدليل العقلي وٝبع ُب اإلستدالؿ على صحة معتقداتو بْب صحيح النقل ، 
وصر ح العقل ، ولذلك دل تأسره ظواىر األلفاظ ا٤بتشأّات ، كما أسرت بعض ا٤بذاىب 
الٍب عطلت العقل ، وحصرت دوره ، وقصرت فهمو وإدراكو على فهم من قلدوه تقليداً 

َنا َعَلْيِو آبَاَءنَا أََوَلْو َكاَف أعمى ، } َوِإَذا ِقي َل ٥َبُْم اتَِّبُعوا َما أَنَزَؿ اللَُّو قَاُلوا َبْل نَػتَِّبُع َما أَْلَفيػْ
 [ .170آبَاُؤُىْم الَ  َػْعِقُلوَف َشْيًئا َوالَ  َػْهَتُدوَف { ] البقرة : 

ليو ، منقسمة قاؿ اإلماـ القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ : ) معرفة اهلل عز وجل وىي عق
على وجهْب وٮبا : إثبات ونفي ، فاإلثبات ىواليقْب باهلل واإلقرار بو ، والنفي ىو نفي 

 التشبيو عنو تعاذل ، وىو التوحيد وىو  نقسم على ثبلثة أوجو : ػ
الوجو األوؿ : الفرؽ بْب ذات ا٣بالق وذات ا٤بخلوؽ حٌب  نفي عنو ٝبيع ما  تعلق 

ا٤بعاشل صغّبىا وكبّبىا وجليلها ودقيقها حٌب ال ٱبطر ُب قلبك با٤بخلوقْب ُب كل معُب من 
ُب التشبيو خاطر شك وال توىم ، وال إرتياب حٌب توحد اهلل سبحانو بإعتقادؾ وقولك 
وفعلك ، فإف خطرت على قلبك ُب التشبيو خاطرة شك فلم تنف عن قلبك بالتوحيد 

قد خرجت من التوحيد إذل الشرؾ خاطرىا وٛبط باليقْب البت والعلم ا٤بثبت حاضرىا ، ف
ومن اليقْب إذل الشك ألنو ليس بْب التوحيد والشرؾ واليقْب والشك منزلة ثالثة ، فمن 

 خرج من التوحيد فإذل الشرؾ ٨برجو ، ومن فارؽ اليقْب ففي الشك موقعو .
 الوجو الثاشل : ىو الفرؽ بْب الفعلْب حٌب ال تصف القدصل بصفة من صفات احملدثْب .

لوجو الثالث : ىو الفرؽ بْب الفعلْب حٌب ال تشبو فعل القدصل ] ا٤بوجود الذي ال أوؿ وا
 ( .1لوجوده [ بفعل ا٤بخلوقْب ( )

 ػ اإلعتماد على ا٢بجج القرآنية وإرجاع متشابو الكتاب إذل ٧بكمة : ػ2
اجو من ا٤بعروؼ أف القرآف ٰبمل ُب طياتو القواعد األساسية ، واألصوؿ العامة لكل ماٰبت

اإلنساف من عقائد ، وقوانْب ، وأحكاـ ، وأنظمة ، وآداب ، وىو األصل األوؿ الذي 
ٯبب اإلعتماد عليو ، وإ٭با قدمنا ا٢بجج العقلية للتدليل على وجوب تأو ل ظواىر 



النصوص الٍب توحي بالتشبيو والتجسيم وىي ّٔذه ال تلغي دوره أو تغض من شأنو ، وإ٭با 
لئلرادة اإل٥بية قاؿ تعاذل : } ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو  تقودنا للعمل بو وفقاً 

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشأَِّاٌت فََأمَّا الَِّذ َن ُب قُػُلؤِِّْم َزْ ٌغ فَػَيتَِّبُعوَف مَ  ا آ َاٌت ٧ُبَْكَماٌت ُىنَّ ُأ
َنِة َوابِْتغَ  اَء تَْأِو ِلِو َوَما  َػْعَلُم تَْأِو َلُو ِإالَّ اللَُّو َوالرَّاِسُخوَف ُب اْلِعْلِم  َػُقوُلوَف َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاَء اْلِفتػْ

 [ .7آَمنَّا ِبِو ُكلّّ ِمْن ِعْنِد َربػَّْنا { ] آؿ عمراف : 
فاحملكم ىو أصل الكتاب وا٤بتشابو ىو فرعو وٯبب رد ا٤بتشابو إذل احملكم ولن نستطيع رده 

لعقل ُب ضوء اللغة والسياؽ وا٤براد اإل٥بي ، وما صعب ٯبب إرجاعو إذل إال بإستعماؿ ا
 الراسخْب ُب العلم ليوضحوا صعوبتو و كشفوا غامضو .

__________ 
 [ .1/126( ػ رسائل العدؿ والتوحيد : ]1)

ولو دل  ستخدـ أىل العدؿ والتوحيد ىذه القاعدة الصحيحة الستفحل داء آّسمة 
وآّربة وصعب دوائهم ألهنم  وردوف اآل ات ا٤بتشأّة الٍب ٙبتمل أكثر من والقدر ة وا٤برجئة 

معُب ليربروا صحة عقائدىم ا٤بنحرفة الٍب وصفوا اهلل من خبل٥با بصفات غّب الئقة وقد 
وضح اهلل مقاصدىم وكشف أستارىم وأباف زواغ قلؤّم من خبلؿ ما  ستدلوف بو من 

احملكمات وُب ىذا الصدد  قوؿ اإلماـ ا٥بادي إذل  اآل ات ا٤بتشأّات مع تركهم لآل ات
 ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ :

) إعلم أف القرآف ٧بكم ومتشابو ، وتنز ل وتأو ل ، وناسخ ومنسوخ ، وخاص وعاـ ، 
وحبلؿ وحراـ ، وأمثاؿ وعرب ، وأخبار وقصص ، وظاىر وباطن ، وكل ما ذكرنا  صدؽ 

ظاىره كباطنو ، ليس فيو تناقض ، وذلك أنو كتاب عز ز على بعضو بعضاً فأولو كآخره ، و 
 دي رسوؿ كرصل وتصد ق ذلك ُب كتاب اهلل حيث  قوؿ : } الَ  َْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْْبِ 

[ ، و قوؿ : } َبْل ُىَو قُػْرآٌف 42َ َدْ ِو َوالَ ِمْن َخْلِفِو تَنزِ ٌل ِمْن َحِكيٍم ٞبَِيٍد { ] فصلت : 
[ ، و قوؿ : } أََفبلَ  َػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو َكاَف ِمْن 21 َلْوٍح ٧َبُْفوٍظ { ] الربوج : ٦بَِيٌد ُب 



[ ، فاحملكم كما قاؿ اهلل : } ودلَْ 82ِعْنِد َغّْبِ اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتبلَفًا َكِثّبًا { ] النساء : 
} لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصُّب { [  [ ، و 2َ ُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد { ] الصمد :

[ ، و } الَ ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر َوُىَو  ُْدرُِؾ األَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف ا٣ْبَِبُّب { ] 11الشورى : 
 [ ، وغّب ذلك .103األنعاـ : 

[ ، 22 َربػَّْها نَاِظَرٌة { ] القيامة : وا٤بتشابو مثل قولو تعاذل : } ُوُجوٌه  َػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة ِإذَل 
معناىا بّْب عند أىل العلم ، وذلك أف تفسّبه عندىم أف الوجوه  ومئذ نضرة مشرقة ناعمة 
، إذل ثواب رّٔا منتظرة ، كما نقوؿ : ال أنظر إال إذل اهلل وإذل ٧بمد ، و٧بمد غائب ، وال 

برٞبتو وال  بذؿ ٥بم ما أناؿ أىل ا١بنة من  نظر اهلل إليهم  ـو القيامة ، معناه ال  بشرىم 
 ( .1الثواب ( )

( رد ا٤بتشابو 2و قوؿ جده اإلماـ القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ : ) وقد أنكرت ا٢بشو ة)
إذل احملكم ، وزعموا أف الكتاب ال ٰبكم بعضو على بعض وأف كل آ ة منو ثابتة واجب 

ا ُب التشبيو ، وجادلوا عليو ٤با ٠بعوا من حكمها بوجوب تنز لها وتأو لها ولذلك وقعو 
 ( .3متشابو الكتاب فلم ٰبكموا عليو باآل ات الٍب جاءت بنفي التشبيو ، فاعلم ذلك ( )

 ػ مراعاة سياؽ اآل ات :3
__________ 

 [ .102ػ2/101( ػ رسائل العدؿ والتوحيد : ]1)
سلكوف سبيل التأو ل للمتشابو ( ػ ا٢بشو ة ىم ا٤بشبهة وآّسمة وأىل الظاىر الذ ن ال  2)

 من آ ات القرآف الكرصل و٠بو حشو ة ألف كبلمهم حشو ال منطق فيو وال عقل .
 [ .1/126( ػ رسائل العدؿ والتوحيد : ]3)

وال بد عند اإلستشهاد بآ ات الكتاب من مراعاة سياقها سواء أكانت اآل ات دالة على 
ق بالعقيدة بشكل عاـ ، ومن األمثلة على مسائل التوحيد أـ مسائل العدؿ ، أو ما  تعل

[ ، استدلت ّٔا 96ذلك قولو تعاذل : } َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوَف { ] الصافات : 



بعض الفرؽ على أف اهلل خلقنا وخلق ما نعملو من األعماؿ خّبىا وشرىا ولو رجعوا إذل 
رَاَغ ِإذَل آ٥ِبَِتِهْم فَػَقاَؿ َأاَل تَْأُكُلوَف السياؽ لوجدوا ز ف قو٥بم وفساده ، فالسياؽ ىو : } فػَ 

ْنِحُتوَف َما َلُكْم الَ تَنِطُقوَف فَػرَاَغ َعَلْيِهْم َضْربًا بِاْلَيِمِْب فَأَقْػبَػُلوا إِلَْيِو  َزِفُّوَف قَاَؿ أَتَػْعُبُدوَف َما تػَ 
َبنة ٗبا قبلها وا٤براد ّٔا أف [ ، فاآل ة مق96ػ91َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوَف { ] الصافات : 

اهلل خلقكم وخلق ىذه ا٤بادة الٍب تعملوف منها األصناـ فكيف تعبدوف ما تنحتونو ٩با خلق 
. 

 ػ ٙبد د معُب ا٤بصطلحات :4
و٩با  عْب على فهم الكلمة ا٤بطلوبة حصر معانيها اللغو ة ومواردىا ُب القرآف الكرصل ، 

القرآف نزؿ بلغتهم فبل مانع من اإلستشهاد وكذلك شواىدىا من أشعار العرب ألف 
بكلماهتم ُب إ ضاح معاشل الكلمات ، ومن األمثلة على ذلك ما أجاب بو اإلماـ ا٥بادي 

 إذل ا٢بق عليو السبلـ على أحد آّربة الذي زعم أف اإلغفاؿ من اهلل واستدؿ بقولو تعاذل :

[ ، 28نَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطًا { ] الكهف : } َوالَ ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِ 
فقاؿ اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ موضحاً فساد قولو ، وز ف إعتقاده : ) وأما ما سأؿ عنو 
من قوؿ اهلل سبحانو : } َوالَ ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا { ، فقاؿ : خربونا عن ىذا 

أغفل اهلل قلبو عن ذكره ، ىل أراد اهلل أف  طيعو فتوىم ، و لو وغولو إف دل  تب من  الذي
اهلل وٰبو !! إف اهلل تبارؾ وتعاذل أدخلو ُب الغفلة ، وحاؿ بينو بذلك وبْب الطاعة ، فليس 

 كما توىم ، أال  سمع إذل قوؿ اهلل عز وجل :
، فأخرب ، سبحانو أنو متبع ُب ذلك ٥بواه ، ضاؿ عن } َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطًا { 

رشده ، تارؾ ٥بداه ، ولو كاف ذلك من اهلل دل  كن العبد متبعاً لنفسو ىواه ، بل كاف 
داخبلً هلل فيما شاء وارتضى ، وسنفسر معُب اآل ة إف شاء اهلل ، والقوة باهلل ولو : إف اهلل 

آثر ىواه على ىداه ، وأما معُب ماذكر اهلل تبارؾ هنى نبيو عن طاعة من أغفل قلبو ٩بن 
 سبحانو من اإلغفاؿ فقد ٱبرج على معنيْب وا٢بمدهلل شافيْب كافيْب :



أحدٮبا : ا٣بذالف من اهلل والَبؾ ٤بن اتبع ىواه وآثره على طاعة مواله فلما أف عصى وضل 
ضبلؿ وغوى وترؾ مادؿ عليو ا٥بدى ، استوجب من اهلل ا٣بذالف ٤با كاف فيو من ال

والكفراف ، فغفل وضل وجهل إذ دل  كن معو من اهلل توفيق وال إرشاد ، فتسربل سرباؿ 
 الغي والفساد .

وأما ا٤بعُب اآلخر : فبْب ُب لساف العرب موجود ، معروؼ عند كلها ٧بدود وىو أف  كوف 
ىو التذكرة من اهلل معُب قولو : } أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ذِْكرِنَا { أي تركناه من ذكرنا والذكر 

والتسد د والتعر ف وا٥بدا ة إذل ا٣بّب والتوفيق فيقوؿ سبحانو : تركنا قلبو من تذكّبنا وعوننا 
وىدا تنا ٗبا أصر عليو من اإلشراؾ بنا واإلجَباء علينا ، تقوؿ العرب :  ا فبلف أغفلت 

 ، أي قم عِب فبلناً ، و قوؿ القائل : ال تغفلِب أي تَبكِب ، وتقوؿ العرب : قم مِب
 ،فتخلف بعض حروؼ الصفات ببعض وتقيم بعضها مقاـ بعض ، قاؿ الشاعر :

 شربنا ٗباء البحر ٍب ترفعت
 

 لدى ١بج خضر ٥بن نئيج
 

فقاؿ : لدى للجج ، وإ٭با  ر د على ١بج ، فذكر السحاب وشرّٔا من البحار ، واستقبل٥با 
 ٗبا فيها من األمطار ، وقاؿ آخر :

 عروفك الكاسيأغفلت تغلب من م
 فخلت قلبك منهم مغضباً قاسي

فقاؿ : أغفلت تغلب من معروفك ، أي تركتها من عطائك ونوالك ومنتك وأوصالك ، 
ٍب قاؿ : فخلت قلبك منهم مغضباً قاسي ، فقاؿ : منهم ، وإ٭با  ر د عليهم غضباً ، فأقاـ 

مقاـ ) عليهم ( ، حرؼ الصفة وىو ) من ( مقاـ أختها وىي ) على ( ، وأقاـ ) منهم ( 
 فهذا معُب اآل ة إنشاء اهلل و٨برجها ، ال ما توىم ا١بّهاؿ على ذي ا٤بعارل وا١ببلؿ من



 ( .1ا١برب لعباده واإلضبلؿ ، والظلم والتجرب باإلغفاؿ ( )
 ػ فهم األحاد ث النبو ة ُب ضوء القرآف الكرصل :5

لصفات البلئقة باهلل تعاذل ، وإذا أردنا عبود ة عقائد ة صادقة ، فبل بد أف تكوف وفق ا
ومن ا٤بستحيل أف  تناقض الوحي ُب ىذه الصفات سواء ُب الكتاب أو السنة فأما الكتاب 

فقد تقدـ كيفية التعامل معو وأما السنة فبل بد أف  كوف ا٢بد ث ا٤بستدؿ بو منها ُب أمر 
بآخر ، و لزمنا عدـ العقيدة قطعياً متواتراً ، وٗبا ال  تعارض مع القرآف الكرصل بوجو أو 

 آّازفة ُب الرد والقبوؿ .
__________ 

 [ .247ػ2/246( ػ رسائل العدؿ والتوحيد : ] 1)

وقد أكد الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم على قاعدة العرض على القرآف الكرصل فقاؿ : 
هلل ) سيكذب عليِّ كما كذب على األنبياء من قبلي فما أتاكم عِب فأعرضوه على كتاب ا

( ، وبالرغم من 1، فما وافقو فهو مِب وأنا قلتو ، وماخالفو فليس مِب ودل أقلو ( )
احملاوالت التشكيكية ُب ىذا ا٢بد ث من قبل ا٢بشو ة فإنو  زداد صحًة  وماً بعد آخر ، 

وأبسط مثاؿ على ذلك أف عائشة زوج الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم طبقتو على 
( ، فقالت : ) إنو 2حد ث : ) إف ا٤بيت ليعذب ببكاء أىلو ( ) أحاد ث كثّبة ، ومنها

 [ .164 تعارض مع قوؿ اهلل تعاذل : } َوالَ َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى { ] األنعاـ : 
قاؿ النووي : ) وىذه الروا ات من روا ة عمر بن ا٣بطاب وابنو عبداهلل رضي اهلل عنهما ، 

 النسياف واإلشتباه عليهما ، وأنكرت أف  كوف النيب صلى وأنكرتو عائشة ، ونسبتهما إذل
اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ ذلك ، واحتجت بقولو تعاذل : } َوالَ َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى { ] 

[ ، قالت : وإ٭با قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُب  هود ة أهنا تعذب 164األنعاـ : 
 ( .3ذب بكفرىا ُب حاؿ بكاء أىلها ال بسبب البكاء ( )وىم  بكوف عليها  عِب تع

__________ 



[ ، وأخرجو أبو الفتح الد لمي 1/21( ػ أورده اإلماـ القاسم بن ٧بمد ُب اإلعتصاـ ]1)
[ ، وُب 1/17[ ، و٦بمع الزوائد : ]1/176ُب أوؿ الربىاف ػ خ ػ وىو ُب كنز العماؿ ]

اد ث الصحيحة وا٤بعتربة عند أىل البيت عليهم [ ، وىو من األح1/74ا١بامع الصغّب : ]
 السبلـ .

 [ .642ػ2/638[ ، ومسلم ُب صحيحو ]152ػ3/151( ػ رواه البخاري فتح ]2)
 [ .5/228( ػ شرح صحيح مسلم ]3)

و قوؿ الشيخ الغزارل : ) إهنا ترد ما ٱبالف القرآف ٔبرأة وثقة ومع ذلك فإف ىذا ا٢بد ث 
ثبتاً ُب الصحاح بل إف ) ابن سعد ( ُب طبقاتو الكربى كررىا ا٤برفوض من عائشة ما زاؿ م

وعندي أف ذلك ا٤بسلك الذي سلكتو أـ ا٤بؤمنْب أساس حملاكمة … ُب بضعة أسانيد !! 
الصحاح إذل نصوص الكتاب الكرصل الذي ال  أتيو الباطل من بْب  د و وال من خلفو ( 

(1. ) 
تؤكد صحة قواعد أىل البيت ُب كيفية التعامل وىكذا تتواذل اإلعَبافات من ىنا وىناؾ ، و 

 مع األحاد ث النبو ة .
ٍب ٤باذا ترفض ا٢بشو ة ىذه القاعدة النبو ة ، وتقبل قواعد أصحأّا وبقطع النظر عن صحة 

حد ث العرض من عدمو فإف القاعدة صحيحة ومطلوبة ، ولذلك ٤بّا تركوىا وقعوا ُب 
 عبها مصطلحاهتم وقواعدىم .إشكاالت كثّبة وتلونات عد دة دل تستو 

 قوؿ اإلماـ القاسم بن ٧بمد معلقاً على قبو٥بم ٢بكم الشيخ من مشائخهم ُب ا٢بد ث 
بالصحة أـ بالضعف ورفضهم ٢بكم كتاب اهلل فيو : ) وناىيك أف  كوف كتاب اهلل أعزه 
اهلل تعاذل ، كأصوؿ ا٣بطايب والذىيب ، أوكحكم شيخ حكم بصحة ا٢بد ث ، أو عدمها 

ع أف ا٤بعلـو عدـ عصمة ذلك الشيخ ُب حكمو ، ومع عدـ صحة ما حكم ُب نفس م
األمر ، وىم  وجبوف رد ماٱبالف أصو٥بم وماخالف ما حكم بو شيخ من مشائخهم ، 

 ( .2وىل ىذا إال الضبلؿ ؟! ( )



( الٍب تسربت بطر قة أو بأخرى إذل األحاد ث 3وكم وكم من األحاد ث اإلسرائيلية )
فلذا  لـز التنبو ٥با والتحذ ر منها حٌب ال  قع الناس ُب فخ التجسيم والتشبيو ، النبو ة ، 

ووصف اهلل ٗبا ال  ليق ٔببللو ، وخّب وسيلة لكشفها ىو عرضها على القرآف وفقاً لؤلسس 
 ا٤بذكورة ، مع إستعماؿ طرؽ التضعيف األخرى ا٤بعتربة .

 ػ أماالشعائر التعبد ة :
__________ 

 [ .16،17،18النبو ة بْب أىل الفقو وأىل ا٢بد ث : ]  ( ػ السنة1)
 [ .1/24( ػ اإلعتصاـ : ] 2)
 ( ػ للمز د راجع كتابنا ) تقر ب مصطلح ا٢بد ث ( .3)

فبل بد أف تتمثل العبود ة ا٣بالصة ُب ٩بارستها ، ، وتكوف خالصة هلل وحده ، قاؿ تعاذل : 
[ ، 163ػ٩162َبَاٌب لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَْب { ] األنعاـ : } ُقْل ِإفَّ َصبَلٌب َوُنُسِكي َو٧َبَْياي وَ 

 وقاؿ تعاذل : } َفَمْن َكاَف  َػْرُجوا لَِقاَء َربِّْو فَػْليَػْعَمْل َعَمبلً َصا٢ِبًا َوالَ ُ ْشرِْؾ ِبِعَباَدِة رَبِّْو َأَحًدا
 [ . 111{ ] الكهف : 

 ػ الشرائع اإلجتماعية والقانونية :
تتمثل العبود ة ُب إستمداد الشرائع الٍب تنظم للبشر ة حياهتا ، و لـز  كذلك ال بد أف

 تنقيتها من اإلستمداد من غّب اهلل تعاذل ، قاؿ تعاذل :
ـْ ٥َبُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ٥َبُْم ِمْن الدّْ ِن َما دَلْ  َْأَذْف ِبِو اللَُّو { ] الشورى :  [ ، وقاؿ تعاذل 21} َأ

 [ .7لرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا { ] ا٢بشر : : } َوَما آتَاُكْم ا
فعلى ىذه الدعائم الثبلث ) عبود ة اإلعتقاد ، عبود ة الشعائر ، عبود ة القوانْب والشرائع 

 ( ، تقـو شخصية الفرد ا٤بسلم ، وآّتمع ا٤بسلم ، والدولة ا٤بسلمة .
 

 آّتمع ا١باىلي ا٤بعاصر :



بلـ ُب ا٢بقيقة ال  عَبؼ ٗبن ال  ستشعر ىذه الدعائم الثبلث استشعاراً عملياً بل واإلس
  عتربه جاىبلً ، شأنو شأف آّتمع ا١باىلي القدصل .

ومن ا٤بمكن اإلشارة إذل ما ٲبكن أف نسميو ) بآّتمع ا١باىلي ا٤بعاصر( وىو على ماقاؿ 
أردنا التحد د ا٤بوضوعي قلنا : إنو كل سيد قطب : ) كل ٦بتمع غّب آّتمع ا٤بسلم ! وإذا 

٦بتمع ال ٱبلص عبود تو هلل وحده .. متمثلة ىذه العبود ة ُب التصور اإلعتقادي ، وُب 
 الشعائر التعبد ة ، وُب الشرائع القانونية ..

ؤّذا التعر ف ا٤بوضوعي تدخل ُب إطار ) آّتمع ا١باىلي ( ٝبيع آّتمعات القائمة اليـو 
 عبلً !!ُب األرض ف

تدخل فيو آّتمعات الشيوعية .. أوالً : بإ٢بادىا ُب اهلل ػ سبحانو ػ وبإنكار وجوده أصبلً ، 
ورجع الفاعلية ُب ىذا الوجود إذل ) ا٤بادة ( أو ) الطبيعة ( ، ورجع الفاعلية ُب حياة 

 اإلنساف وتارٱبو إذل ) اإلقتصاد ( أو ) أدوات اإلنتاج ( .
العبود ة فيو للحزب ػ على فرض أف القيادة ا١بماعية ُب ىذا النظاـ ثانياً : بإقامة نظاـ 

حقيقة واقعة ! ػ ال هلل سبحانو ! ٍب ما َبتب على ذلك التصور وىذا النظاـ من إىدار 
٣بصائص ) اإلنساف ( وذلك بإعتبار أف ) ا٤بطالب األساسية ( لو ىي فقط مطالب 

سكن وا١بنس ! وحرمانو من حاجات روحو ا٢بيواف ، وىي : الطعاـ والشراب وا٤بلبس وا٤ب
) اإلنساشل ( ا٤بتميز عن ا٢بيواف ، وُب أو٥با : العقيدة ُب اهلل ، وحر ة إختيارىا ، وحر ة 

التعبّب عنها ، وكذلك حر ة التعبّب عن ) فرد تو ( وىي من أخص خصائص ) إنسانيتو ( . 
نوع العمل والتخصص ، وُب التعبّب  ىذه الفرد ة الٍب ٘بلى ُب ا٤بلكية الفرد ة . وُب إختيار

الفِب عن ) الذات ( إذل آخر ما ٲبيز ) اإلنساف ( عن ) ا٢بيواف ( أو عن ) اآللة ( إذ أف 
التصور الشيوعي والنظاـ الشيوعي سواء ، كثّباً ما  هبط باإلنساف عن مرتبة ا٢بيواف إذل 

 مرتبة اآللو !



ائمة ُب ا٥بند والياباف والفليبْب وأفر قية ػ تدخل وتدخل فيو آّتمعات الوثنية ػ وىي ماتزاؿ ق
فيو ػ أوالً : بتصورىا اإلعتقادي القائم على تأليو غّب اهلل ػ معو أو من دونو ػ وتدخل فيو 

ثانياً : بتقدصل الشعائر التعبد ة لشٌب اآل٥بة وا٤بعبودات الٍب تعتقد بألوىيتها .. كذلك تدخل 
جع فيها لغّب اهلل وشر عتو . سواء استمدت ىذه األنظمة فيو بإقامة أنظمة وشرائع ، ا٤بر 

والشرائع من ا٤بعابد والكهنة والسدنة والسحرة والشيوخ ، أو استمدهتا من ىيئات مدنية ) 
علمانية ( ٛبلك سلطة التشر ع دوف الرجوع إذل شر عة اهلل .. أي أف ٥با ا٢باكمية العليا 

سم كائن من كاف .. ذلك أف ا٢باكمية العليا بإسم ) الشعب ( أو بإسم ) ا٢بزب ( أو بإ
 ال تكوف إال هلل سبحانو ، وال تزاوؿ إال بالطر قة الٍب

بّلغها عنو رسلو ، وتدخل فيو آّتمعات اليهود ة والنصرانية ُب أرجاء األرض ٝبيعاً .. 
سبحانو ػ تدخل فيو آّتمعات أوالً : بتصورىا اإلعتقادي احملّرؼ ، الذي ال  فرد اهلل ػ 

باأللوىية بل ٯبعل لو شركاء ُب صورة من صور الشرؾ ، سواء بالبنوة أو بالتثليث ، أو 
بتصور اهلل سبحانو على غّب حقيقتو ، وتصور عبلقة خلقو بو على غّب حقيقتها : } 

ِلَك قَػْو٥ُبُْم بِأَفْػَواِىِهْم َوقَاَلْت اْليَػُهوُد ُعَز ْػٌر اْبُن اللَِّو َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو ذَ 
[ ، } َلَقْد  30ُ َضاِىُئوَف قَػْوَؿ الَِّذ َن َكَفُروا ِمْن قَػْبُل قَاتَػَلُهْم اللَُّو َأسلَّ  ُػْؤَفُكوَف { ] التوبة : 

ا  َػُقوُلوَف َكَفَر الَِّذ َن قَاُلوا ِإفَّ اللََّو ثَاِلُث َثبلَثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍو ِإالَّ إَِلٌو َواِحٌد َوِإْف دلَْ    َنتَػُهوا َعمَّ
[ ، } اْليَػُهوُد َ ُد اللَِّو َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت 73لََيَمسَّنَّ الَِّذ َن َكَفُروا ِمنػُْهْم َعَذاٌب أَلِيٌم { ] ا٤بائدة : 

[ ، } َوقَاَلْت 64 أَْ ِد ِهْم َولُِعُنوا ٗبَا قَاُلوا َبْل  ََداُه َمْبُسوطََتاِف  ُنِفُق َكْيَف َ َشاُء { ] ا٤بائدة :
ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنْػُتْم َبَشرٌ  ٩بَّْن َخَلَق  اْليَػُهوُد َوالنََّصاَرى ٫َبُْن أَبْػَناُء اللَِّو َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم  ُػَعذّْ

 [ .18{ .. ] ا٤بائدة : 
عتقاد ة وتدخل فيو كذلك بشعائرىا التعبد ة ومرا٠بها وطقوسها ا٤بنبثقة من التصورات اإل

ا٤بنحرفة الضالة .. ٍب تدخل فيو بأنظمتها وشرائعها ، وىي كلها ال تقـو على العبود ة هلل 
وحده باإلقرار لو وحده ٕبق ا٢باكمية ، واستمداد السلطاف من شرعو ، بل تقيم ىيئات 



 من البشر ،
 ٥با حق ا٢باكمية العليا الٍب ال تكوف إال هلل سبحانو ..

بالشرؾ ألهنم جعلوا ىذا ا٢بق لؤلحبار والرىباف ،  شرعوف ٥بم من عند وقدٲباً وصمهم اهلل 
أنفسهم فيقبلوف منهم ما  شرعونو : } اٚبََُّذوا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَػُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِف اللَِّو 

َلَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا  ُْشرُِكوَف { ] َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرصَلَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا ِإ٥َبًا َواِحًدا الَ إِ 
 [ .31التوبة :

وىم دل  كونوا  عتقدوف ُب ألوىية األحبار والرىباف . ودل  كونوا  تقدموف ٥بم بالشعائر 
التعبد ة ، إ٭با كانوا فقط  عَبفوف ٥بم ٕبق ا٢باكمية ، فيقبلوف منهم ما  شرعونو ٥بم ، ٗبا دل 

أوذل أف  وصموا اليـو بالشرؾ والكفر ، وقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسوا  أذف بو اهلل ، ف
 أحباراً وال رىبانا .. وكلهم سواء ..

 وأخّباً  دخل ُب إطار آّتمع ا١باىلي تلك آّتمعات الٍب تزعم لنفسها أهنا ) مسلمة ( !!
 ، وال ألهنا تقدـ وىذه آّتمعات ال تدخل ُب ىذا اإلطار ألهنا تعتقد بألوىية أحد غّب اهلل

الشعائر التعبد ة لغّب اهلل أ ضاً ، ولكنها تدخل ُب ىذا اإلطار ألهنا ال تد ن بالعبود ة هلل 
وحده ُب نظاـ حياهتا . فهي ػ وإف دل تعتقد بألوىية أحد إال اهلل ػ تعطى أخص خصائص 

ة نظامها ، وشرائعها األولوىية لغّب اهلل ، فتد ن ٕباكمية غّب اهلل ، فتتلقى من ىذه ا٢باكمي
 وقيمها ، ومواز نها ، وعاداهتا وتقاليدىا . . وكل مقومات حياهتا تقر باً ! .

واهلل سبحانو  قوؿ عن ا٢باكمْب : } َوَمْن دلَْ َٰبُْكْم ٗبَا أَنَزَؿ اللَُّو فَُأْولَِئَك ُىْم اْلَكاِفُروَف { ] 
 [ ، و قوؿ عن احملكمو ن :44ا٤بائدة : 

ِإذَل الَِّذ َن  َػْزُعُموَف أَنػَُّهْم آَمُنوا ٗبَا أُنزَِؿ إِلَْيَك َوَما أُنزَِؿ ِمْن قَػْبِلَك  ُرِ ُدوَف أَْف  } َأدَلْ تَػرَ 
َفبَل َوَربَّْك اَل …  َػَتَحاَكُموا ِإذَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَْف َ ْكُفُروا ِبِو .. { إذل أف  قوؿ : } 

نَػُهْم ٍُبَّ اَل ٯبَُِدوا ُب أَنُفِسِهْم َحَرًجا ٩بَّا َقَضْيَت َوُ َسلُّْموا  ُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ ُٰبَكُّْمو  َؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
 [ .65ػ60َتْسِليًما { ] النساء : 



كما إنو ػ سبحانو ػ وقد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرؾ والكفر وا٢بيدة عن عبادة 
اً من دونو ، ّٓرد أف جعلوا لؤلحبار والرىباف ما اهلل وحده ، واٚباذ األحبار والرىباف أرباب

ٯبعلو الذ ن  قولوف عن أنفسهم أهنم ) مسلموف ( لناس منهم ! واعترب اهلل سبحانو ذلك 
من اليهود والنصارى شركاً كإٚباذىم عيسى ابن مرصل رباً  ؤ٥بونو و عبدونو سواء . فهذه  

 ن اهلل ، ومن شهادة ال إلو إال اهلل .كتلك ػ خروج من العبود ة هلل وحدة ، وخروج من د 
وىذه آّتمعات بعضها  علن صراحة ) علمانيتة ( وعدـ عبلقتو بالد ن أصبلً ، وبعضها 

 علن أنو ) ٰبَـب الد ن ( ولكنو ٱبرج الد ن من نظامو اإلجتماعي أصبلً ، و قوؿ : إنو 
لمية تناقض الغيبية ! وىو زعم  نكر ) الغيبية ( و قيم نظامو على ) العلمية ( بإعتبار أف الع

جاىل ال  قوؿ بو إال ا١بهاؿ ، وبعضها ٯبعل ا٢باكمية الفعليو لغّب اهلل ، و شرع ما  شاء 
وكلها سواء ُب أهنا ال تقـو … ٍب  قوؿ عما  شرعو من عند نفسو : ىذه شر عة اهلل ! 

 …على العبود ة هلل وحده 
ّٓتمعات ا١باىلية كلها  تحدد ُب عبارة وإذا تعْب ىذا ، فإف موقف اإلسبلـ من ىذه ا

 واحدة : إنو  رفض اإلعَباؼ بإسبلمية ىذه آّتمعات كلها وشرعيتها ُب إعتباره .

إف اإلسبلـ ال  نظر إذل العنوانات والبلفتات والشعارات الٍب ٙبملها ىذه آّتمعات على 
فيها ال تقـو على العبود ة  إختبلفها .. إهنا كلها تلتقي ُب حقيقة واحدة .. وىي أف ا٢بياة

 الكاملة هلل وحده .
وىي من ٍب تلتقي ػ مع سائر آّتمعات األخرىػ ُب صفة واحدة .. صفة ] ا١باىلية [ ( 

(1. ) 
 

 وا٣ببلصة :
 إف الشرؾ أنواع عد دة ٲبكن حصرىا ُب قسمْب رئيسيْب : ػ

و تعدد ا٣بالق أو ٫بو ػ الشرؾ النظري : و تمثل ُب اإلعتقاد بتعدد ذات واجب الوجود أ1



 ذلك .
و عترب من أسوأ أنواع الشرؾ قاؿ تعاذل : } ِإفَّ اللََّو اَل  َػْغِفُر أَْف ُ ْشَرَؾ ِبِو َو َػْغِفُر َما ُدوَف 

 [ .116َذِلَك ِلَمْن َ َشاُء َوَمْن ُ ْشرِْؾ بِاللَِّو فَػَقْد َضلَّ َضبَلالً بَِعيًدا { ] النساء : 
ثل ُب ٙبو ل العبادة أو ا٣بضوع لغّب اهلل تعاذل أو إلتماس التشر ع ػ الشرؾ العملي : و تم2

 من غّبه .
وللشرؾ آثارة السيئة وا٣بطّبة على الكوف واإلنساف وىو من أشر أنواع الظلم ألنو  ساوي 
بْب ا٣بالق وا٤بخلوؽ وعبادة من  ستحق العبادة مع من ال  ستحقها ، وقد اعَبؼ بذلك 

تَاللَِّو ِإْف ُكنَّا َلِفي َضبَلٍؿ ُمِبٍْب ِإْذ ُنَسوّْ ُكْم ِبَربّْ اْلَعاَلِمَْب { ] ا٤بشركوف ُب قو٥بم : } 
[ ، وقد حذر لقماف ابنو إذا قاؿ اهلل حاكياً عنو : } َوِإْذ قَاَؿ ُلْقَماُف 98ػ97الشعراء : 

 [ .13ْلٌم َعِظيٌم { ] لقماف : اِلبِْنِو َوُىَو  َِعظُُو  َابُػَِبَّ الَ ُتْشرِْؾ بِاللَِّو ِإفَّ الشّْْرَؾ َلظُ 
 إعَبافات متأخرة بصحة عقائد العدلية : ػ

ومن ا٤بعروؼ إف جنود إبليس اعَبفوا بضبل٥بم وسجلوا اعَبافهم با٣بطأ ُب ٝبيع عقائدىم 
 ا٤بنحرفة .

ولكن اعَبافهم ُب ذلك اليـو ال  نفعهم ألهنم ُب دار جزاء وكاف األحرى ّٔم أف  ستعملوا 
  وىبها اهلل ٥بم وٱبضعوا ٤با أتى بو الرسل ُب ا٢بياة العملية ا٢بياة الدنيا .عقو٥بم الٍب

__________ 
 [ .49ػ44( ػ ال إلو إال اهلل منهج حياة : ]1)

قاؿ تعاذل : } َوُجُنوُد ِإبِْليَس َأْٝبَُعوَف قَاُلوا َوُىْم ِفيَها ٱَبَْتِصُموَف تَاللَِّو ِإْف ُكنَّا َلِفي َضبَلٍؿ 
ِإْذ ُنَسوّْ ُكْم ِبَربّْ اْلَعاَلِمَْب َوَما َأَضلَّنَا ِإالَّ اْلُمْجرُِموَف َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعَْب َوالَ َصِد ٍق  ُمِبْبٍ 

يٍم فَػَلْو َأفَّ لََنا َكرًَّة فَػَنُكوَف ِمْن اْلُمْؤِمِنَْب ِإفَّ ُب َذِلَك آل ًَة َوَما َكاَف َأْكثَػُرُىْم ُمْؤِمِنْبَ  { ]  ٞبَِ
[ ، فنجد أهنم اعَبفوا بصحة عقائد أىل العدؿ والتوحيد ، قاؿ اهلل 103ػ95راء : الشع

 حاكياً عنهم :



،  ػ } قَاُلوا َوُىْم ِفيَها ٱَبَْتِصُموَف تَاللَِّو ِإْف ُكنَّا َلِفي َضبَلٍؿ ُمِبٍْب ِإْذ ُنَسوّْ ُكْم ِبَربّْ اْلَعاَلِمَْب {
 ىذا إعَبافهم بالتوحيد .

 [ إعَبافهم بالعدؿ ونفي ا١برب .96َنا ِإالَّ اْلُمْجرُِموَف { ] الشعراء : ػ } َوَما َأَضلَّ 
يٍم { إعَبافهم بنفي الشفاعة للظا٤بْب .] الشعراء :  ػ } َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعَْب َواَلَصِد ٍق ٞبَِ

 [ .101ػ100
[ ، إعَبافهم بنفي ا٣بروج من 102ء : ػ } فَػَلْو أَفَّ لََنا َكرًَّة فَػَنُكوَف ِمْن اْلُمْؤِمِنَْب { ] الشعرا

 النار .
ولكنهم اعَبفوا ُب وقت ال  نفعهم اإلعَباؼ فيو وال سبيل ٥بم إذل السعادة ألف اهلل قد 

أكمل حججو عليهم ُب الدنيا وحذرىم ٩با وقعوا فيو ، ولكنهم دل  ستيجبوا ، فوصلوا إذل 
 ماوصلوا إليو .

 نبذ ا٤بعبودات ا٤بز فة :
سلمْب نبذ ٝبيع ا٤بعبودات ا٤بز َّفة الداعية إذل الشرؾ وا٤بتدخلة ُب حقوؽ اهلل وٯبب على ا٤ب

تعاذل . أو ا٤بتعارضة مع أحكامو ومنها القوانْب الوضعية ألهنا طواغيت حذر منها اهلل تعاذل 
. 

َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت { ] قاؿ اهلل سبحانو : } َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ُب ُكلّْ أُمٍَّة َرُسوالً أَْف اُْعُبُدوا اللََّو 
[ ، وقاؿ تعاذل : } اللَُّو َورلُّ الَِّذ َن آَمُنوا ٱُبْرُِجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإذَل النُّوِر 36النحل :

النَّاِر  َوالَِّذ َن َكَفُروا أَْولَِياُؤُىْم الطَّاُغوُت ٱُبْرُِجونَػُهْم ِمْن النُّوِر ِإذَل الظُُّلَماِت أُْولَِئَك َأْصَحابُ 
[ ، فالعبادة لغّب اهلل طاغوت واتباع الشيطاف طاغوت 257ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف { ] البقرة : 

وقواعد ا١باىلية طاغوت وا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل طاغوت ومتابعة أىل الباطل ُب باطلهم 
 طاغوت وا٤بناصرة ٥بم طاغوت وإتباع ا٤ببادي ا٥بدامة طاغوت .

هلل وحده ال سواه نوحده ُب ذاتو وُب صفاتو فبل نشبهو وال ٪بسمو وال فيجب علينا عبادة ا
نشرؾ بو ، ونعتربه ا٣بالق للكوف وظواىره وال نعتقد ٗبؤثر ومدبر للعادل سواه سبحانو وال 



 نقبل بوال ة وطاعة أحد غّب اهلل تعاذل وغّب من أمرنا ٗبواالهتم والسّب على هنجهم .
 

 اإلحساف إذل الوالد ن
 اْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا {} َوبِ 

 قاؿ تعاذل : } َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَؽ َبِِب ِإْسرَائِيَل الَ تَػْعُبُدوَف ِإالَّ اللََّو َوبِاْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا َوِذي
ُبُدوا ِإالَّ [ ، وقاؿ تعاذل : } َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَػعْ 83اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِْب { ] البقرة : 

ُأؼٍّ َواَل  ِإ َّاُه َوبِاْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا ِإمَّا  َػبػُْلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُدٮُبَا أَْو ِكبَلٮُبَا َفبلَ تَػُقْل ٥َبَُما
رَّبّْ اْرَٞبُْهَما َكَما  تَػنػَْهْرٮُبَا َوُقْل ٥َبَُما قَػْواًل َكرٲبًا َواْخِفْض ٥َبَُما َجَناَح الذُّؿّْ ِمْن الرَّْٞبَِة َوُقلْ 

 [ .24ػ23َربػََّياشل َصِغّبًا { ] اإلسراء : 

نَساَف ِبَواِلَد ِْو َٞبََلْتُو أُمُُّو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو ُب َعاَمْْبِ أَْف  َِ وقاؿ تعاذل : } َوَوصَّيػَْنا اإِل
 [ .36اْشُكْر رل َوِلَواِلَدْ َك ِإرَلَّ اْلَمِصُّب { ] لقماف : 

لقد عّظم القرآف شأف الوالد ن وحض على إجبل٥بما ومصاحبتهما بالرب واإلحساف 
وا٤بعروؼ . وذلك ٤با قاما بو من جهود عظيمة ُب رعا ة األوالد وا٢بفاظ عليهم وٙبمبل ُب 

سبيلهم ا٤بشاؽ وا٤بتاعب ، فاضطلعت األـ بأعباء ا٢بمل والوضع، ومشقة الرضاع ، 
 توسهرت الليارل ، وٙبمل

 أعباء النظافة والعنا ة ا٤بستمرة .
 

واضطلع األب بأعباء ا١بهاد ُب توفّب وسائل العيش والراحة ألوالده ، وٙبمل مشقة 
 تأد بهم وتربيتهم ، والصرب على أذاىم .

فمن أجل ذلك كلو ، قرف اهلل بر الوالد ن واإلحساف إليهما بتوحيده وعبادتو مباشرة وىذا 
حساف إليهما ، كما إف ا٤بصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم أكد غا ة ُب تكرٲبهما ، واإل

ُب كثّب من ا٤بواقف ضرورة بر الوالد ن والسعي ُب خدمتهما ُب كل األوقات ، ومهما  



كانت الظروؼ ، روى اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ ُب أحكامو 
اؿ : صعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو عن اإلماـ ز د عن آبائو عن علي عليو السبلـ ق

وسلم ا٤بنرب فقاؿ : )  ا أ ها الناس إف جرب ل أتاشل فقاؿ :  ا٧بمد من أدرؾ أبو و أو 
( ، وروى اإلماـ علي بن 1أحدٮبا فمات فدخل النار فأبعده اهلل قل آمْب فقلت آمْب ( )

و السبلـ قاؿ : أدسل موسى الرضا عليو السبلـ ُب صحيفتو قاؿ : حدثِب أبو جعفر علي
 ( .2العقوؽ أؼ ولو علم اهلل شيئاً أىوف من أؼ لنهى عنو ( )

__________ 
 [ .2/527( ػ األحكاـ : ]1)
 . 188( ػ صحيفة علي بن موسى الرضا :2)

وىنالك الكثّب من األحاد ث الدالة على فضل الوالد ن وضرورة الرب ّٔما منها ما روي عن 
 عنو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حْب سألو أي عبداهلل بن مسعود رضي اهلل

األعماؿ أحب إذل اهلل قاؿ : ) " الصبلة لوقتها " ، قاؿ : قلت ٍب أي ؟ قاؿ " بر الوالد ن 
 ( .1" قلت : ٍب أي ؟ قاؿ " ا١بهاد " ( )

وعنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) لنومك على السر ر ارضاء لوالد ك تضحكهما 
( ، وروي أف رجبلً جاء 2ك معهما أفضل من جبلدؾ بالسيف ُب سبيل اهلل ( )وتضح

إذل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأبوه ، فقاؿ :  ارسوؿ اهلل إف أيب أخذ مارل فسأؿ 
األب عن ذلك . فقاؿ األب : إ٭با أنفقتو على احدى عماتو أو احدى خاالتو فهبط 

هلل سل األب عن شعر قالو ، فسأؿ األب عن ذلك ، جرب ل عليو السبلـ فقاؿ :  ارسوؿ ا
فقاؿ األب : إف اهلل ولو ا٢بمد وا٤بنة  ز دنا ثباتاً  ارسوؿ اهلل كل  ـو وليلة واهلل لقد قلت 

 ىذا الشعر ُب نفسي ودل تسمعو أذناي ٍب أنشأ  قوؿ :
 غذوُتك مولوداً وعْلُتَك  افعاً 

 إذا ليلة َصابَػْتَك بالسُّْقم دل أزل



 أنا ا٤بطروُؽ دونك بالذيكأشل 
ا  ٚباُؼ الرَّدى نفسي عليك وإهنَّ

 فلما بلغت السّْن والغا ة الٍب
 جعلت جزائي غلظة وفظاظة
 وتزعم أشل قد كربت وعفتِب

 و٠بيتِب بإسم ا٤بفند رأ و
 فليتك إذ دل ترع حق أبوٌب
 وقد علم اهلل ا٤بهيمن أنِب

 فتبخل بالود اليسّب على أب
 أسرىالو تعرض الدنيا علي ب

 فأسأؿ ريب العفو عنك ٗبَنَّو
__________ 

 ( .496( ػ صحيح البخاري برقم )1)
 .100( ػ رضا رب العباد : 2)

 تُػَعلُّ ٗبا أجِب عليك وتَنهلُ 
 لسقمك إال ساىراً أٛبلملُ 

 طرقت بو دوشل فعيناي هتملُ 
 لتعلم أف ا٤بوت حتٌم مؤجل

 إليها مدى ماكنت فيك أؤمل
 ضلكأنك أنت ا٤بنعم ا٤بتف

 ودل  أت رل ُب السن ستْب كمل
 وُب رأ ك التفنيد لو كنت تعقل



 فعلت كما ا١بار آّاور  فعل
 ٗبارل ونفسي عنك ما كنت أٖبل
 بك الدىر مشغوؼ معُب موكل
 وٙبجب عن عيِب ماكنت أفعل

 وأشل مداؾ الدىر ال أٙبوؿ
 

تبلبيب اإلبن وقاؿ قاؿ جابر رضي اهلل عنو : فقبض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ب
 ( ، وكررىا ثبلثاً .1: ) أنت ومالك ألبيك ( )

وروى اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ بسنده عن اإلماـ ز د عن آبائو 
عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) إف من 

( ، وروى أ ضاً ببلغاً عن رسوؿ اهلل 2 طاعة اهلل ( )تعظيم إجبلؿ اهلل أف ٘بل األبو ن ُب
صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : النظر ُب كتاب اهلل عبادة ، والنظر إذل البيت ا٢براـ 

 ( .3عبادة ، والنظر ُب وجوه الوالد ن إعظاماً ٥بما وإجبلالً ٥بما عبادة ( )
: } َوبِاْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا { ماىذا  سأؿ رجل اإلماـ ا٢بسْب عليو السبلـ عن قولو تعاذل

اإلحساف ؟ فقاؿ : اإلحساف أف ٙبسن صحبتهما ، وأف ال تكلفهما أف  سأالؾ ٩با 
ٰبتاجاف إليو ، وإف كانا مستغنيْب ، وأما قولو تعاذل : } ِإمَّا  َػبػُْلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر َأَحُدٮُبَا { 

 وال تنهرٮبا إف ضرباؾ ، قاؿ :، قاؿ : إف اضجراؾ فبل تقل ٥بما أؼ 
__________ 

 .104ػ  103( ػ رضا رب العباد : 1)
 [ .2/527( ػ األحكاـ : ]2)
 [ .2/527( ػ األحكاـ :] 3)



} َوُقْل ٥َبَُما قَػْواًل َكرٲِْبَاً { ، إف ضرباؾ فقل ٥بما غفر اهلل لكما ، فذلك منك قوؿ كرصل ، 
ؿّْ ِمْن الرَّْٞبَِة { ، قاؿ : ال ٛبؤل عينيك من النظر إليهما قاؿ : } َواْخِفْض ٥َبَُما َجَناَح الذُّ 

إال برٞبة ورقة ، وال ترفع صوتك فوؽ صوهتما ، وال  دؾ فوؽ أ د هما ، وال تقدـ قدامهما 
. ) 

 العقوؽ ومساوئو :
وىنالك الكثّب من اآل ات واألحاد ث احملذرة من عقوؽ الوالد ن كما إف العقل  ستنكر 

 احملسن فما بالك بالوالد ن اللذ ن عظم ٝبيلهما وكثر إحساهنما ، إضافة إذل اإلساءة إذل
 ماورد ُب حقهما من التعظيم

 والتحذ ر من العقوؽ وجعلو من الكبائر .
وللعقوؽ مساوئ خطّبة ، وآثار سيئة ٙبذر العاؽ وتتوعده بالشقاء الدنيوي واألخروي ، 

 ومنها :
قوؽ من ولده لقد حكي أف األصمعي قاؿ : حدثِب ػ أف العاؽ لوالد و  لقى نفس الع1

رجل من األعراب قاؿ : خرجت من ا٢بي أطلب أعق الناس ، وأبر الناس ، كنت أطوؼ 
باألحياء حٌب انتهيت إذل شيخ ُب عنقو حبل  ستقي بدلو وال تطيقو اإلبل ُب ا٥باجرة 

ق ظهره بذلك ا٢ببل وا٢بر الشد د ، وخلفو شاب ُب  ده رشاء قدٍّ تلوى  ضربو بو ، قد ش
. 

فقلت لو : أما تتقي اهلل ُب ىذا الشيخ الضعيف ، أما  كفيو ماىو فيو من ىذا ا٢ببل حٌب 
 تضربو ؟

قاؿ الشاب : إنو مع ىذا أيب ، قلت : فبل جزاؾ اهلل خّباً ، قاؿ : اسكت فهكذا كاف 
 . صنع ىو بأبيو ، وىكذا كاف  صنع أبوه ٔبده ، فقلت ىذا واهلل أعق الناس 

قاؿ : ٍب جلت أ ضاً حٌب انتهيت إذل شاب ُب عنقو زنبيل فيو شيخ ىـر كأنو فرخ ، 
 فيضعو بْب  د و ُب كل ساعة ، فيزقو كما  زؽ الفرخ .

فقلت لو : ما ىذا ؟ فقاؿ أيب ؟ وقد َخِرْؼ ، فأنا أكفلو ، قلت : وىذا أبّر العرب 



 فرجعت فقد رأ ت أعقهم وأبرىم .
 ، وعدـ اإلرتياح ، و سوده الضيق والضنك ا٤بستمر ن .ػ  شعر العاؽ بالقلق 2
 ػ  ناؿ العاؽ العذاب األكرب  ـو القيامة وُب النار  كوف ا١بزاء األوَب3

 الرب ُب ا٢بياة وبعد ا٤بمات :

وال بد من اإلشارة إذل ضرورة بر الوالد ن ُب حياهتما وبعد وفاهتما ، ألف الرب ليس مقصوراً 
ب ، بل ىو ضروري ُب حياهتما وبعد وفاهتما ، ومن ا٤بعلـو أف على حياة الوالد ن فحس

ابن آدـ إذا مات انقطع عملو إال من ثبلث : صدقة جار ة ، أو علم  نتفع بو ، أو ولد 
 صاحل  دعو لو .

فما أحوج األب واألـ بعد موهتما إذل دعاء ولدٮبا الصاحل ، قاؿ اإلماـ علي عليو السبلـ 
بوالد و ُب حياهتما فيموتاف فبل  ستغفر ٥بما فيكتب عاقاً ، وإف  :) إف الرجل ليكوف باراً 

 ( .1الرجل ليكوف عاقاً ّٔما ُب حياهتما فيموتاف فيستغفر ٥بما فيكتبو اهلل باراً ( )
ومن ا٤بعروؼ أف اإلبن العاؽ ُب حياهتما إذا استغفر ٥بما بعد موهتما فإنو  دؿ على أنو قد 

خبلؿ حياهتما ، وعوض العقوؽ باإلستغفار ٥بما ، تاب على مابدر منو ُب حقهما 
 والتصدؽ على نيتهما بعد وفاهتما .

فإسداء ا٣بّبات إليهما ، وقضي د وهنما من األمور الٍب حث عليها اإلسبلـ وجعلها 
 تكفّباً للعقوؽ ا٢باصل ٥بما ُب حياهتما .

 عبلقة الوالد ن بأوالدىم :
 عليو السبلـ : ) وأما حق ولدؾ فأنت تعلم أنو قاؿ اإلماـ ز ن العابد ن علي بن ا٢بسْب

منك ومضاؼ إليك ُب عاجل الدنيا ٖبّبه وشره ، إف عمل ابنك عمبلً حسناً قاؿ لو 
 الناس : رحم اهلل أباؾ !

وإف عمل سوءاً قاؿ الناس : لعن اهلل أباؾ ، وإنك مسئوؿ عما وليتو بو من حسن األدب 
ة على طاعتو ، فاعمل ُب أمره عمل من  علم أنو والداللة على ربو جل وعبل ، وا٤بعون



 ( .2مثاب على اإلحساف إليو ، معاقب على اإلساءة إليو ( )
تكلمنا عن حقوؽ الوالد ن على أوالدٮبا واآلف نأٌب إذل ا٢بد ث عن حقوؽ األوالد على 

ات ، الوالد ن ، ألف ا٢بياة أخذ وعطاء ، وال تستقيم إال بتبادؿ ا٢بقوؽ ، وتقاسم الواجب
ولو أف األفراد عرفوا ىذه ا٢بقوؽ وفهموا تلك الواجبات لشعروا بالسعادة واإلطمئناف ٝبيعاً 

 ، فمن أىم ما لـز لؤلوالد على الوالد ن : ػ
__________ 

 [ .2/527( ػ األحكاـ : ]1)
 . 263( ػ ٙبف العقوؿ : 2)

 ػ ا٤بودة والرٞبة :
ال تقل عن حاجتو إذل النـو والغذاء وللرٞبة  إف حاجة الطفل إذل ا٤بودة والرٞبة من والد و

وا٤بودة تأثّب كبّب ُب ٭بو الطفل ٭بواً سليماً ومن دل  تغذى بالرٞبة وا٤بودة ال  نشأ نشأة 
 سليمة .

روي أف األقرع بن حابس رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  قبل ولده ا٢بسن فقاؿ 
( ، وعن 1م فقاؿ لو : ) من ال  َرحم ال  ُرحم ( ): إف رل عشرة أوالد ما قبلت واحداً منه

علي عليو السبلـ أنو قاؿ : ) من قبل ولده كاف لو حسنو ، ومن فرحو فرحو اهلل  ـو 
 القيامة ( .

وقاؿ عبداهلل بن شداد : بينما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم  صل بالناس إذ جاء 
الناس حٌب ظنوا أنو حدث أمر فلما قضى ا٢بسن فركب عنقو وىو ساجد فأطاؿ السجود ب

صبلتو قالوا : قد أطلت حٌب ظننا أنو حدث أمر ، فقاؿ : إف ابِب ىذا قد ارٙبلِب فكرىت 
 ( .2أف أعجلو حٌب  قضي حاجتو ( )

 ػ التكرصل واإلحَباـ :
وحاجتو إذل التكرصل واإلحَباـ كحاجتو إذل ا٤بودة والرٞبة ، روي عن الرسوؿ صلى اهلل عليو 



وآلو وسلم أنو قاؿ : ) رحم اهلل والداً أعاف ولده على بره أي دل ٰبملو على سوء العقوؽ 
 ( .3على سوء عملو ( )

ومن أىم التكرصل أف ٰبسن أ٠بو ، روي عن ا٢بسن بن علي عليو السبلـ أنو قاؿ : ) أوؿ 
( ، و قوؿ 4ما  رب الرجل ولده أنو  سميو بإسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده ( )

اإلماـ عبداهلل بن ٞبزة عليو السبلـ : ) وعلى الوالد لولده ٙبسْب إ٠بو ، وٙبسْب لقبو ، 
وأف ٱبتار لو من األمهات من ال  عاب ّٔا فإذا قد تقرر من ىذه القاعدة ما قد تقرر رأ ت 

أف الذي  لـز الوالد مقدـ على ما لـز الولد للوالد ، فإف دل  قم الوالد ٗبا  لزمو من ذلك  
 ( .5عقوؽ الولد لو قصاصاً ، وجفوتو ثاراً ( ) كاف

 ػ الَببية :
__________ 

 . 3991( ػ تصفية القلوب : 1)
 . 425( ػ تصفية القلوب : 2)
 . 424( ػ تصفية القلوب :3)
 [ .15/122( ػ وسائل الشيعة : ]4)
 ( ػ رسالة الثبات ٙبت الطبع بتحقيقنا .5)

إسبلمية صحيحة ، ألف قلب الطفل كاألرض ا٣بالية وعلى الوالد ن تربية أوالدٮبا تربية 
فليبادر الوالداف بزراعة القيم واألخبلؽ ، والتقوى ُب ىذه األرض ا٣بصبة ، قبل أف  زرع 

 غّبٮبا اإل٫برافات الفكر ة والسلوكية فيندماف بعد فوات األواف
وذل الٍب تعترب وال بد من مراعاة ظوابط الَببية على ضوء مر احلها ففي السبع السنوات األ

) ا٤برحلة األوذل ( ال بد من التعامل مع الطفل تعامبلً حسناً  ليب رغباتو ُب حدود ا٤بعقوؿ 
، وُب السبع األخرى ) ا٤برحلة الثانية (  نتقل الطفل إذل مرحلة الفهم واإلدراؾ ، وُب ىذه 

ؿ وُب الشارع وُب ا٤برحلة ال بد أف ٱبضع ٤بنهج تربوي دقيق ٗبعُب ضرورة مراقبتو ُب ا٤بنز 



 القر ة ، مع معرفة أصدقائو ، و ُعّلم الصبلة
 والتدرب عليها .

وُب السبع الثالثة : ) ا٤برحلة الثالثة (  دخل الطفل سن ا٤براىقة ، وىنا ٱبتلف األمر 
إختبلفاً كامبلً عن ا٤برحلتْب السابقتْب ، فهذه ا٤برحلة ىي مرحلة ا٤براىقة  تنقل األبناء فيها 

ة األبناء إذل مرحلة الشباب وىي مرحلة حساسة ودقيقة حيث  تطلع األبناء فيها من مرحل
إذل اإلستقبلؿ ، و٘باوز القيود الٍب كاف  فرضها عليهم الوالداف ، وىنا  لـز الوالداف 

اإلستجابة لرغبتهم ُب حدود ا٤بعقوؿ ، وإشراكهم ُب إدارة شؤوف البيت ألهنما إذا تعامبل 
عا ّٔم إذل التمرد ، وا٣بروج من دائرة الطاعة وىذه النقطة إذا دل  تم معهما ٖببلؼ ذلك دف

 فهمها فإهنا ستسبب كثّباً من اإلشكاالت وا٣ببلفات بْب اآلباء واألبناء.
وال بد ُب األخّب أف ٰبتفظ الوالداف بالكلمة ا٢با٠بة ُب حياة أوالدٮبا مع األخذ بعْب 

قولة ، وقد أشار الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم اإلعتبار طموحات أوالدٮبا ورغباهتم ا٤بع
إذل ىذه ا٤براحل الثبلث بقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) الولد سّيد سبع سنْب ، 

 ( .1وخادـ سبع سنْب ، ووز ر سبع سنْب ( )
__________ 

 [ عن مكاـر األخبلؽ .15/195( ػ وسائل الشيعة : ] 1)

سن الوالداف تنفيذه ُب كل مرحلة من ا٤براحل الثبلث ، وىو منهج نبوي دقيق  نبغي أف ٰب
فاألوذل  كوف الطفل فيها كالسيد  أمر ٗبا  ر د ، وُب الثانية عبد  أٛبر ٗبا أمر بو ، وُب 

الثالثة كالوز ر والوز ر مستشار ُب شؤوف الدولة ، ومنفذ كذلك ، ولكن الكلمة ا٢با٠بة ُب 
٥بامة ، ومن أىم األمور الٍب  تحتم على الوالد تربية األخّب ٤بن ىو أعلى منو ُب األمور ا

 ولده عليها :
ػ أف ٰببب إليو اهلل تعاذل من خبلؿ تبيْب رٞبتو وفضلو الواسع ، ورزقو الدائم ، والتفكر 1

 ُب ٨بلوقاتو الكثّبة .



ػ أف  عوده اإللتزاـ بالشعائر اإلسبلمية منذ الصغر كالصبلة والصياـ : ) علموىم لسبع 2
ربوىم لعشر ( ، و قوؿ اإلماـ جعفر الصادؽ عليو السبلـ : ) إنا نأمر صبياننا إذا  واض

كانوا بِب سبع سنْب ٗبا أطاقوا من صياـ اليـو ، فإف كاف إذل نصف النهار أوأكثر من 
ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش أفطروا ، حٌب  تعودوا الصـو ، و طيقوه ، فمروا 

( 1سع سنْب ٗبا أطاقوا من صياـ ، فإذا غلبهم العطش أفطروا ( )صبيانكم إذا كانوا أبناء ت
. 

 ػ أف  بْب لو أٮبية األخ ألخيو .3
 أف  ربيو على إحَباـ الكبّب ، وكذلك على العطف على الصغّب .

 أف  ربيو على إحَباـ ا١بار ، واألرحاـ ، واإلحساف إليهم .
 تعميق العبلقة بينو وبْبأف  غرس فيو القيم الروحية ا٥بامة الٍب تدفعو إذل 

اهلل تعاذل ، وإذل مز د من العمل الصاحل ، وذلك من خبلؿ ترغيبو وترىيبو ، وتوجيهو إذل 
 قراءة ا٤بز د من ا٤بواعظ وا٢بكم ، وتعو ده على ٩بارسة بعض العبادات ا٤بندوبة .

ٰبذره أف  عّوده على مكاـر األخبلؽ كالصدؽ واألمانة والتقوى وا٣بوؼ وا٣بشية ، وأف 
من مساوئ األخبلؽ كالكذب ، وا٣بيانة ، والغش ، وا٣بداع ، والتكرب ، والعجب ، 

 وما تعلق بذلك .
 ػ التعليم :

__________ 
 . 231( ػ كيف تسعد أبناءؾ : 1)

ومن الواجبات ا٤بلقاة على عواتق اآلباء تعليم األبناء التعليم الصحيح قاؿ اإلماـ عبداهلل بن 
 رسالة البياف والثبات : ) فمٌب أرضعتو األـ وأحسنت الغذاء بنها ة ٞبزة عليو السبلـ ُب

جهدىا ، ونظفت الولد من أقذاره وأدرانو ، وقامت ٗبا  تعْب عليها القياـ بو من شأنو ُب 
طعامو وشرابو ومنامو ، فقد أدت ما عليها وانتقل ا٢بق إذل األب ُب تأد بو وتربيتو وتأنيسو 



 ( .1ذ بو ( )وتقر بو ، وتعليمو ، وهت
و قوؿ اإلماـ علي عليو السبلـ ُب وصيتو ألوالده : )  اَبِب ليرب صغاركم كباركم ، ولّبؤؼ  

 ( .2كباركم بصغاركم ، وال تكونوا كاألشباه الغواة ا١بفاة ، الذ ن دل  تفقهوا ُب الد ن ( )
لصاعد ، ومن ا٤بعروؼ أف الفراغ الفكري ، والثقاُب  غذي عوامل اإل٫براؼ ُب ا١بيل ا

وىنالك طوائف ُب الساحة ترصد حاالت الفراغ الفكري ُب ىذا ا١بيل لزرع أفكارىا 
ومفاىيمها ا٤بنحرفة ، فبل بد من تثقيف أجيالنا بالثقافة اإلسبلمية الصحيحة ُب ضوء 

 منهج أىل البيت عليهم السبلـ ، وفكرىم النّب الصحيح .
 اإلحساف إذل ذوي القرىب

 { } َوِبِذي اْلُقْرىَب 
من ا٤بعروؼ أف الرسالة اإلسبلمية شاملة لكل نواحي ا٢بياة ، رسالة إجتماعية تستهدؼ 

بناء آّتمع اإلنساشل على أسس احملبة والوئاـ والتعاوف والسبلـ ، وٙبث الفرد بإعداد نفسو 
 إعداداً ٝباعياً ليعيش ضمن آّموعات البشر ة ، و تفاعل مع ا٢بياة اإلجتماعية .

__________ 
 ( ػ رسالة الثبات ٙبت الطبع بتحقيقنا .1)
 / [ .2( ػ األحكاـ : ] 2)

ومن أىم القضا ا اإلجتماعية الٍب أوالىا اإلسبلـ إىتماماً بالغاً قضية األسرة واألىل والرحم 
وذوي القرىب ، وأكد على ضرورة ٛبتْب العبلقة بْب أفراد ىذه الشبكة احمليطة باإلنساف ، ٤با 

 ُب سبلمة الفرد وآّتمع ، وُب ٞبا ة اإلنساف وسط مشاكل ا٢بياة ٥با من دور كبّب
ومتاعبها ا٤بختلفة ، إذ جعل اإلحساف إذل ذوي القرىب بعد اإلحساف إذل الوالد ن مباشرة ، 
قاؿ اإلماـ علي عليو السبلـ ُب هنج الببلغة : ) أ ها الناس إنو ال  ستغِب الرجل ػ وإف كاف 

فاعهم عنو بأ د هم وألسنتهم ، وىم أعظم الناس حيطة من ورائو ، ذا ماؿ ػ عن عَبتو ، ود
وأ٤بّهم لشعثو ، وأعطفهم عليو عند نازلة إذا نزلت بو . ولساف الصدؽ ٯبعلو اهلل للمرء ُب 



الناس خّب لو من ا٤باؿ  رثو غّبه ، أال ال  عدلن أحدكم عن القرابة  رى ّٔا ا٣بصاصة أف 
و ، وال  نقصو إف أىلكو ومن  قبض  ده عن عشّبتو فإ٭با  سدىا بالذي ال  ز ده إف أمسك

( ، وُب ىذه الكلمات 1تقبض منو عنهم  د واحدة ، وتقبض منهم عنو أ د كثّبة ()
 العلو ة وصف دقيق ٢باجة اإلنساف إذل قرابتو وحاجتهم إليو ، أشد من ا٢باجة إذل ا٤باؿ

اإلنساف على اإلحساف إذل القرابة ،  وقد ورد ُب القرآف الكرصل كثّباً من اآل ات الٍب ٙبث
وذوي األرحاـ ، قاؿ تعاذل : } ِإفَّ اللََّو  َْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َوِإ َتاِء ِذي اْلُقْرىَب { ] 

ِذي [ ، وقاؿ تعاذل : } َواْعُبُدوا اللََّو َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا َوبِ 90النحل : 
[ ، وقاؿ تعاذل : } َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَؽ َبِِب 36اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِْب { ] النساء : 

 [ .83ِإْسرَائِيَل الَ تَػْعُبُدوَف ِإالَّ اللََّو َوبِاْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى { ] البقرة : 
__________ 

 ٙبقيق صبحي صاحل . 65الببلغة : ( ػ هنج 1)

وأكد ُب آ ات أخرى على ضرورة صلة األرحاـ ، ومواصلة األىل واألقربْب ، فقاؿ تعاذل : 
ـَ { ] النساء :  [ ، والرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو 1} َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي تَػَتَساَءُلوَف ِبِو َواأَلْرَحا

، ورغب ُب مواصلة األرحاـ وإف قطعوؾ وسلم أكد ُب كثّب من أحاد ثو على ذلك 
وإعطائهم وإف منعوؾ ، وضمن ٤بن فعل ذلك إبتغاء وجو اهلل ضمانات أكيدة ٘بعل 

اإلنساف ُب سعادة دنيو ة وأخرو ة ، ومنها ما رواه اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ ُب األحكاـ 
 عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ :

أربعاً ، من  صل رٞبو فيحبو أىلو ، و كثر مالو و طوؿ  ) من  ضمن رل واحدة أضمن لو
 ( .1عمره ، و دخل جنة ربو ( )

وقاؿ أ ضاً : ) إف الرجل ليصل رٞبو وقد بقي من عمره ثبلث سنْب ، فيجعلها اهلل ثبلثاً 
وثبلثْب ، وإف الرجل ليقطع رٞبو وقد بقي من عمره ثبلث وثبلثوف ، فيجعلها اهلل ثبلثاً ( 

(2. ) 



ي تناؿ ىذه الضمانات النبو ة ، فارسم لك جدوالً لصلة من لد ك من أقارب وأرحاـ فلك
 من آباء وإخواف وأخوات وأوالد وأعماـ وبنات وعمات وأخواؿ وخاالت .

والصلة قد تكوف با٤باؿ أو بالسبلـ والعفو عن ا٤بسيء ، وا٤ببادرة إذل اإلصبلح وا٤بشاركة ُب 
 األفراح واألتراح .

الصادؽ عليو السبلـ : ) صل رٞبك ولو بشربة ماء ، وأفضل ما تواصل بو قاؿ اإلماـ 
 الرحم كف األذى عنو ، وصلة الرحم منسأة ُب األجل و٧بببة ُب األىل ( .

 
 عقوبة القطيعة :

أُْولَِئَك  قاؿ تعاذل : } فَػَهْل َعَسْيُتْم ِإْف تَػَولَّْيُتْم أَْف تُػْفِسُدوا ُب اأَلْرِض َوتُػَقطُّْعوا أَْرَحاَمُكمْ 
 [ .23ػ22الَِّذ َن لََعنَػُهْم اللَُّو فََأَصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُىْم { ] ٧بمد : 

__________ 
 [ .2/528( ػ األحكاـ : ] 1)
 [ .2/528( ػ األحكاـ : ] 2)

لقد هنى اإلسبلـ هنياً شد داً عن قطيعة الرحم ، وحذر من عواقبها الوخيمة وآثارىا ا٣بطّبة 
نذر القاطع بأخـو العواقب ، وتعاجلو بالفناء وقصف األعمار و٧بق الد ار ، الٍب ت

وا٣بسراف ا٤ببْب ُب د نو ودنياه ، وقد  عمل اإلنساف أعماالً عظيمة لكنو  قصر ُب صلة 
أرحامو وأقاربو فيكوف حالو كما قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) من أحب أف 

و ُب رزقو ، و ستجاب لو الدعاء ، و دفع عنو ميتة السوء ، ٲُبلى لو ُب عمره ، و بسط ل
فليطع أبو و ُب طاعة اهلل ، وليصل رٞبو ، وليعلم أف الرحم معلقة بالعرش تأٌب  ـو القيامة 

٥با لساف طَلٌق َذلق تقوؿ : اللهم صل من وصلِب ، اللهم اقطع من قطعِب ، قاؿ : فيجبها 
دعوتك ، فإف العبد لقائم  رى أنو بسبيل خّب ، حٌب  اهلل تبارؾ وتعاذل : إشل قد استجبت

تأتيو الرحم فتأخذ ّٔامتو فتذىب بو إذل أسفل درؾ من النار بقطيعتو إ اىا ، كاف ذلك ُب 



 ( .1دار الدنيا ( )
وىنا تقع ا٣بسارة العظيمة والندـ الضائع ، و كوف ا٢باؿ كما قاؿ اهلل تعاذل : } ُقْل َىْل 

نْػَيا َوُىْم َٰبَْسُبوَف أَنػَُّهْم ُٰبِْسُنوَف نُػَنبُّْئُكْم بِاألَ  ْخَسرِ َن أَْعَماالً الَِّذ َن َضلَّ َسْعيُػُهْم ُب ا٢ْبََياِة الدُّ
 [ .104ػ103ُصنػًْعا { ] الكهف 

 فشعب اإلٲباف كثّبة ، ومتصلة البد من القياـ ّٔا ٝبيعاً حٌب  كوف النصر والنجاح .
لصبلة والصياـ والزكاة وا٢بج ، بل ىي شاملة لكل ما فالعبادة  ا أخي ليست ٧بصورة ُب ا

 أمر اهلل بو من الواجبات ، وعما هنى عنو من ا٤بقبحات .
 الصلة بعد القطيعة :
__________ 

 [ .2/527( ػ األحكاـ : ] 1)

ال بد من البحث عن أسباب القطيعة فإف كانت نا٘بة عن نسياف أو تساىل فحاوؿ 
ن قطيعتك السابقة وإف كانت نا٘بة عن عداوة فإبث عن التذكر واإلىتماـ واعتذر ع

أسباب العدواة ، وحاوؿ الصفح وا٤ببادرة بالصلح والصلة ألف اإلسبلـ أكد على ذلك ، 
ورغب فيو قاؿ تعاذل : } َوالَ َتْسَتِوي ا٢بََْسَنُة َوالَ السَّيَّْئُة اْدَفْع بِالٍَِّب ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي 

َنَك وَ  يٌم { ] فصلت : بَػيػْ َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َورلّّ ٞبَِ  [ .34بَػيػْ
و قوؿ اإلماـ علي عليو السبلـ : ) إصبلح ذات البْب أفضل من عامة الصبلة والصياـ ( ، 

وأكد الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم على صلة الرحم الكاشح وىو الذي تصلو 
 عليو وآلو وسلم : ) ليس الواصل و قطعك وتعطيو وٲبنعك قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل

 ( .1با٤بكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رٞبو وصلها ()
وال شك أف ا٤ببادر إذل الصلة والصلح مع رٞبة أكثر ثواباً ، وأوسع صرباً وىنا  تحتم 

 الواجب على الطرؼ اآلخر فيجب عليو قبوؿ العفو إذا كاف قد حصل تقصّب أو ذنب.
اهلل عليو وآلو وسلم : ) من دل  قبل العذر من ٧بق أومبطل ال ورد  قاؿ رسوؿ اهلل صلى



 ( .2علّي ا٢بوض ( )
و قوؿ اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ : ) لو شتمِب رجل ُب أذشل ىذه ، واعتذر إرّل منو ُب 

 ( .3أذشل ىذه لقبلت منو ( )
أىل أىل البيت فأ ن ٫بن من ىذه التعاليم النبو ة ، واألخبلؽ ا٢بميدة الٍب اتصف ّٔا 

 النبوي الطاىر عليهم السبلـ .
اإلماـ ا٢بسن  قوؿ : لو شتمِب رجل أي رجل واعتذر ٩با فعل لقبلت منو فكيف لو 

 شتمك قر بك ىل تقبل منو ؟!
 باألوذل واألحرى القبوؿ منو والصفح عنو ما أكثر الشقاؽ بْب اإلخوة ،

ر ليهجر أخاه ّٓرد كلمة عابرة أو وذوي األرحاـ ُب عصرنا حٌب إف اإلنساف ُب ىذا العص
 لفظة غّب مقصودة .
__________ 

 ( .1446( ، كتاب الرب والصلة ، ورواه أبو داود برقم )1331( ػ رواه الَبمذي برقم )1)
 [ .2/545( ػ األحكاـ : ]2)
 [ .2/545( ػ األحكاـ : ] 3)

جر أخاه فوؽ ثبلثة أ اـ والرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم  قوؿ : ) ال ٰبل ا٤بسلم أف  ه
 ( .1فيلتقياف فيعرض ىذا ، و عرض ىذا وخربٮبا الذي  بدأ بالسبلـ ( )

وقاؿ اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ : ليس من أخبلؽ ا٤بسلمْب التهاجر إ٭با التهاجر من 
( 2{ ( )أخبلؽ الفاسقْب ، وا٤بؤمنوف كما قاؿ اهلل تعاذل : } ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَػَقابِِلَْب 

 [ .47] ا٢بجر : 
 فما بالك إذا ىجرة قر بك ا٤بؤمن وقطعة صلتو فا٤بصيبة أعظم ، وا٣بسارة أفدح .

و وجد ُب آّتمعات من  غذي خبلفات األشقاء ، وذوي القرىب من الوشاة وا٤بفرقْب ، 
وأكرب عبلج لذلك ىو فتح باب التأو ل ، وٙبسْب الظن باآلخر ن وفق الشرع ا٢بكيم قاؿ 



عاذل : }  َاأَ ػَُّها الَِّذ َن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثّبًا ِمْن الظَّنّْ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنّْ ِإٍْبٌ { ] ا٢بجرات : ت
12.] 

 الصدقة على الرحم :
ومن أفضل القرابات ، التصدؽ على األقرباء واألرحاـ ، لقوؿ الرسوؿ األكـر صلى اهلل 

( ، وقاؿ صلى 3صدقة ، وعلى الرحم ثنتاف ( ) عليو وآلو وسلم : ) الصدؽ على ا٤بسكْب
 ( .4اهلل عليو وآلو وسلم : ) أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ( )

 عادة سيئة :
ومن أسوأ العادات أف ٛبنع ا٤برأة من أخذ ما تستحقو من ا٤بّباث ، وذلك  رجع إذل أحد 

 ثبلثة أسباب : ػ
وأنو من العجيب أف تأخذ ا٤برأة ما تستحقو  األوؿ : عدـ إقتناع بعض األسر بتور ث ا٤برأة

من ا٤بّباث ُب نظرىم وٛبّلكو أبنائها من القبيلة األخرى ، وىذه ا٢بالة منتشرة ُب بعض 
 القرى ، وىذا  دؿ على ا١بهل وعدـ الوعي ، فاإلسبلـ أعطى للمرأة حقها من ا٤بّباث .

__________ 
 [ .2/549( ػ األحكاـ : ] 1)
 [ .2/549] ( ػ األحكاـ : 2)
 ( .594( ػ رواه الَبمذي برقم : )3)
 ( .22420( ، وبرقم )14781( ػ أخرجو أٞبد برقم )4)

الثاشل : عدـ رغبة ا٤برأة نفسها ُب أخذ ماتستحقو من ا٤بّباث خاصة إذا كاف من ماؿ 
 أىلها وأقربائها ، واعتبار ذلك ُب نظرىا انتزاع ملك أىلها إذل غّبىم .

 ا  كلمها أخوىا بأخذ حقها تظن ُب نفسها أنوومن جانب آخر عندم
كاره ٥با فتأخذىا العربات وتتساقط الدمعات ، وُب ىذه ا٢بالة تربء ذمة من أعرض عليها 

ما تستحقو إال اف بإمكانو إعطائها ما تستحق بطر قة غّب مباشرة وذلك بصلتها منو 



 وإكرامها عند ز ارتو ٥با أو ز ارهتا لو .
رأة نفسها ُب أخذ حقها نتيجة للعرؼ والعادة السائدة ُب بعض العزؿ الثالث : تساىل ا٤ب

والنواحي القاضية بأف ا٤برأة ال تأخذ الورث ولو أهنا طلبتو ألخذتو ولكنها تساىلت عن 
 أخذه ووليها ال ٲبانع أخذ ورثها بل إف بعضهم سيشعر باإلرتياح عند ما تطلب حقها .

على إعطاء ا٤برأة ما تستحقو من ا٤بّباث سواء بطر قة وُب األخّب : نؤكد تأكيداً شد داً 
مباشرة أو غّب مباشرة وكذلك تشجيع ا٤برأة على أخذ ورثها وإخبارىا أنو حق ٥با من اهلل 
تعاذل ال  نبغي أف تتساىل فيو أبداً وال تتنازؿ عنو ، إال بطيبة من نفسها مادل فبل بد من 

 بو من ا٤بّباث .إعطائها حقها الذي جعلو اهلل ٥با وخصها 
 

 اإلحساف إذل اليتامى
 } َواْلَيَتاَمى {

[ ، 220قاؿ اهلل تعاذل : } َوَ ْسأَُلوَنَك َعْن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصبَلٌح ٥َبُْم َخيػٌْر { ] البقرة : 
 [ .2ػ1وف : وقاؿ تعاذل : } أَرَأَْ َت الَِّذي  َُكذُّْب بِالدّْ ِن َفَذِلَك الَِّذي َ دُعُّ اْلَيِتيَم { ] ا٤باع

وقاؿ تعاذل : } فََأمَّا اْلَيِتيَم َفبلَ تَػْقَهْر َوأَمَّا السَّاِئَل َفبلَ تَػنػَْهْر َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربَّْك َفَحدّْْث { 
 [ .11ػ9]الضحى : 

( ، 1وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) أنا وكافل اليتيم ُب ا١بنة ىكذا ( )
 طى وفرج بينهما .وأشار بالسبابة والوس
__________ 

 . 134( ػ ر اض الصا٢بْب : 1)

وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) الساعي على األرملة وا٤بسكْب كآّاىد ُب سبيل اهلل ( 
 ( .1، قاؿ أبو ىر رة وأحسبو قاؿ : ) وكالقائم الذي ال  فَب ، والصائم الذي ال  فطر ( )

( ، 2) اللهم إشل ُأحَّرج حق الضعيفْب اليتيم وا٤برأة ( )وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : 



 ومعُب ُأحرَّج أي أ٢بق ا٢برج وىو اإلٍب ٗبن ضيع حقهما ، وأحذر من ذلك ٙبذ راً بالغاً .
اليتيم : ىو من فقد والد و أو أحدٮبا . ومن ا٤بعروؼ أف اإلسبلـ اىتم بو اىتماماً كبّباً ، 

ي الٍب ٙبتاج إذل الرعا ة كالعطف عليو ، وعدـ قهره ، وأواله رعا ة خاصة ُب كل النواح
واحملافظة على ٩بتلكاتو ، وما إذل ذلك من األمور ا٥بامة الٍب تتعلق بشخصيتو ونفسيتو ، 
ولنأخذ بعضاً من اآل ات الكرٲبة الٍب عا١بة كثّباً من األمورالٍب ٰبتاجها اليتيم ُب حاضره 

 ومستقبلة .
 النهي عن زجر اليتيم :

ف اهلل ا٤بكذب بالد ن بأنو الذي  دع اليتيم ، وال  عطف عليو ، و زجره و شتمو ببل وص
ذنب جناه ، أو اٍب ارتكبو ، ودل  كن ذلك النهر إال بسبب عدـ وجود والده الذي كاف 

 وليو حبو ورعا تو وكاف األجدر ّٔذا أف  كوف عاطفاً عليو ، وأف  بدأه بالكلمة الطيبة 
 عود ّٔا أُنسو ، و عوض ما افتقده بعد وفاة أبيو من الشفقة والرٞبة ، لتسلو ّٔا نفسو ، و 

قاؿ تعاذل : } أَرَأَْ َت الَِّذي  َُكذُّْب بِالدّْ ِن َفَذِلَك الَِّذي َ دُعُّ اْلَيِتيَم َوالَ َٰبُضُّ َعَلى َطَعاـِ 
 [ .3ػ1اْلِمْسِكِْب { ] ا٤باعوف : 

 النهي عن قهر اليتيم :
على ضرورة إحَباـ مشاعر اليتيم وعدـ قهره وإذاللو ، ونبو على مراعاة  كذلك أكد القرآف

 تمو والسعي ُب مصلحتو وإعانتو با٤باؿ عند حاجتو ، والقياـ بَببيتو ، قاؿ تعاذل ٨باطباً 
 [ .9نبيو ُب ذلك : } فََأمَّا اْلَيِتيَم َفبلَ تَػْقَهْر { ] الضحى : 

 النهي عن أكل ماؿ اليتيم :
__________ 

 . 135( ػ ا٤بصدر السابق : 1)
 . 136( ػ ا٤بصدر السابق : 2)



كما أشار جل شأنو إذل عدـ أكل ماؿ اليتيم ، ألنو مظنة األكل نظراً لصغره وعدـ قدرتو 
 على اليقظة واإلنتباة ٤با أخذ منو قاؿ تعاذل :

َا  َأْ  ُكُلوَف ُب بُُطوهِنِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَف َسِعّبًا { ] } ِإفَّ الَِّذ َن  َْأُكُلوَف أَْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإ٭بَّ
 [ .10النساء : 

فإذا كاف اليتيم عاجزاً عن احملاسبة وا٤براجعة ٤بن أكل مالو وكذلك مراقبتو ُب الغفلة فإف اهلل 
ليس بغافل عما  عمل الظا٤بوف ، فليتق اهلل ىؤالء األوصياء ، وليعلموا أف الدىر  تقلب بْب 

وأخرى ، وأهنم قد ٲبوتوف و َبكوف أوالداً صغاراً ، فهل  رضوف ألوصياء أوالدىم أف ساعة 
  عملوا ُب أموا٥بم ماعملوا ُب أوالد غّبىم ، قاؿ تعاذل :

ُلوا قَػْواًل } َوْلَيْخَش الَِّذ َن َلْو تَػرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرّْ ًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فَػْلَيتػَُّقوا اللََّو َوْليَػُقو 
 [ .9َسِد ًدا { ] النساء : 

فاإلٲباف  شَبط عليك أف ٙبب لغّبؾ ماٙببو لنفسك ، وأف ٙبب ألوالد غّبؾ ما ٙببو 
 ألوالدؾ .

 
 إصبلح اليتيم :

كما إف إصبلح اليتيم وتربيتو من األمور ا٥بامة الٍب أشار إليها القرآف ، وأمر نبيو بأف ٯبيب 
ى بعد أف رأوا اآل ات الٍب ٙبـر أكل أموا٥بم أوضمها إذل أمواؿ على السائلْب لو عن اليتام

 األوصياء فقاؿ تعاذل :
ْفِسَد } َوَ ْسأَُلوَنَك َعْن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصبَلٌح ٥َبُْم َخيػٌْر َوِإْف ُٚبَاِلُطوُىْم فَِإْخَواُنُكْم َواللَُّو  َػْعَلُم اْلمُ 

 [ .220ْعَنَتُكْم ِإفَّ اللََّو َعزِ ٌز َحِكيٌم { ] البقرة : ِمْن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اللَُّو أَلَ 
فإصبلح اليتيم وتربيتو ، وكذلك إصبلح مالو وتنميتو بالتنمية الشرعية من أىم مقاصد 

اإلسبلـ وأىدافو ، فيجب احملافظة على إصبلح اليتامى وهتذ بهم هتذ باً عظيماً ، واحملافظة 
 وقات .على أحاسيسهم وشعورىم ُب كل األ

 



 اإلحساف إذل ا٤بساكْب
 } َواْلَمَساِكِْب {

اإلحساف إذل ا٤بساكْب من األمور ا٥بامة الٍب حث عليها اإلسبلـ ودعى إليها القرآف وأشاد 
ّٔا الرسوؿ األكـر صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ تعاذل : } َواْعُبُدوا اللََّو َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا 

 [ .36ِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِْب { ] النساء : َوبِاْلَواِلَد ْ 
ـَ َعَلى ُحبِّْو ِمْسِكيًنا َو َِتيًما َوَأِسّبًا { ] اإلنساف :  [ ،  8وقاؿ تعاذل : } َو ُْطِعُموَف الطََّعا

ِو اْلَعِظيِم َوالَ َٰبُضُّ َعَلى َطَعاـِ وقاؿ تعاذل واصفاً أصحاب الشماؿ } إِنَُّو َكاَف اَل  ُػْؤِمُن بِاللَّ 
ـٌ ِإالَّ ِمْن ِغْسِلٍْب اَل  َْأُكُلُو ِإالَّ ا٣ْبَاِطُئوفَ  يٌم َوالَ َطَعا { ]  اْلِمْسِكِْب فَػَلْيَس َلُو اْليَػْوـَ َىاُىَنا ٞبَِ

 [ .37ػ33ا٢باقة :
ِذي َ دُعُّ اْلَيِتيَم َوالَ َٰبُضُّ َعَلى َطَعاـِ وقاؿ تعاذل : } أَرَأَْ َت الَِّذي  َُكذُّْب بِالدّْ ِن َفَذِلَك الَّ 

 [ .3ػ1اْلِمْسِكِْب { ] ا٤باعوف : 
وا٤بسكْب : ىو الضعيف احملتاج الذي ال  سأؿ الناس وال  وضح ٥بم أحوالو و تعفف كثّباً 

 عن السؤاؿ .
وقد وضحو الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقولو : ) ليس ا٤بسكْب ّٔذه الطواؼ 

يكم ترده التمرة والتمرتاف واللقمة واللقمتاف . قالوا : فمن ا٤بسكْب  ارسوؿ اهلل ؟ قاؿ : عل
 ( .1الذي ال ٯبد غناً  غنيو وال  قطن فيتصدؽ عليو ( )

ىذا ىو ا٤بسكْب ا٢بقيقي وىو ا١بد ر بالتعاوف واإلحَباـ ، ولكن ىل  وجد ُب عصرنا من 
  نطبق عليو ىذا الوصف النبوي ؟

د إنو  وجد من  نطبق عليو ىذا الوصف ولكنهم قلة ومن ٕبث وجد ، وُب الزوا ا من ا٤بؤك
 خبا ا ٤بن أراد فعل ا٣بّب .

__________ 
 [ . 2/549( ػ األحكاـ :]1)



فكم من أسرة ضعيفة ال ٘بد ما تأكل ، وكم من مسكْب ضعيف ٧بتاج  لـز بيتو خوفاً من 
ضاعوا بْب مطرقة ا٤بتسولْب ، وبْب انكشاؼ حاجتو ، ومن الواضح أف مساكْب عصرنا 

سنداف ا١بمعيات ا٣بّب ة ا٤بتسولة بالَباخيص الر٠بية ، وال نعم كل ا١بمعيات ، فهنالك 
ٝبعيات خّب ة ٗبا تعنيو الكلمة ، تسعى إذل فعل ا٣بّب على كل األصعدة ، ال تر د جزاًء 

 وال شكوراً .
كيفية أداء الصدقة ا٤بقبولة جسدىا  وعندما نتصفح تارٱبنا اإلسبلمي ٪بد أمثلة رائعة ل

 كوكبة من أىل البيت عليهم السبلـ والسلف الصاحل رضواف اهلل عليهم .
ومن األمثلة على ذلك ما أخرب اهلل عنو ُب كتابو بقولو جل شأنو مادحاً عباده األبرار ، 

اليـو  الذ ن أوفوا بالنذر وأطعموا الطعاـ مع حاجتهم إليو وحبهم لو فأتاىم ا٤بسكْب ُب
األوؿ واليتيم ُب اليـو الثاشل واألسّب ُب اليـو الثالث ، قاؿ تعاذل : } ِإفَّ األَبْػرَاَر َ ْشَربُوَف 

ًنا َ ْشَرُب َِّٔا ِعَباُد اللَِّو  ُػَفجُّْرونَػَها تَػْفِجّبًا  ُوُفوَف بِالنَّْذِر  ِمْن َكْأٍس َكاَف ِمزَاُجَها َكاُفورًاَعيػْ
َا َوٱَبَاُفوَف  َػْوًما َكا ـَ َعَلى ُحبِّْو ِمْسِكيًنا َو َِتيًما َوَأِسّبًا ِإ٭بَّ َف َشرُُّه ُمْسَتِطّبًا َو ُْطِعُموَف الطََّعا

[ ، وىذه اآل ة 9ػ5نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اللَِّو الَ نُرِ ُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوالَ ُشُكورًا { ] اإلنساف : 
 يع الطوائف إال من كابر وجاحد .معروفة أهنا نزلت ُب أىل البيت ببل خبلؼ بْب ٝب

وذلك إف اإلماـ علي وزوجتو فاطمة الزىراء نذرا أف  صوما ثبلثة أ اـ إف برئا ا٢بسناف ٩با 
ّٔما فشفاٮبا اهلل تعاذل ، ودل  كن معهم طعاـ فاستقرض اإلماـ علي عليو السبلـ من 

جهزتو لئلفطار ، مشعوف اليهودي ثبلثة أصوع من شعّب ، فطحنت فاطمة صاعاً واختزتو و 
فوقف عليهم سائل فقاؿ : السبلـ عليكم  ا أىل بيت ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

مسكْب من مساكْب ا٤بسلمْب ، اطعموشل أطعمكم اهلل من موائد ا١بنة ، فآثروه على 
أنفسهم وباتوا ودل  ذوقوا إال ا٤باء ، وأصبحوا صياماً ، فلما أمسوا ووضعوا الطعاـ وأعدوه 

فطار وقف عليهم ُب اليـو الثاشل  تيم فآثروه على أنفسهم ووقف عليهم ُب اليـو الثالث لئل
أسّب ففعلوا مثل ذلك ، فلما أصبحوا أخذ اإلماـ علي عليو السبلـ بيد ا٢بسنْب وأقبلوا إذل 



رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلما أبصرىم وىم  رتعشوف كالفراخ من شدة ا١بوع 
د ما  سوؤشل ما أرى بكم ، وقاـ فانطلق معهم فرأى فاطمة ُب ٧براب قد قاؿ : ما أش

التصق ظهرىا ببطنها وغارت عيناىا ، فساءه ذلك فنزؿ جرب ل وقاؿ : خذىا  ا٧بمد 
 ( .1ىنأؾ اهلل ُب أىل بيتك ، فأقرأه سورة اإلنساف ( )

ل على ظهره كما كاف اإلماـ علي بن ا٢بسْب عليهما السبلـ  قـو ُب نصف الليل فيحم
الصدقات فيطوؼ ّٔا على الضعفاء وا٤بساكْب دوف أف  شعروا بذلك ، ودل  عرفوا أنو ىو 

 إال بعد وفاتو إلنقطاع ماكانوا  عتادونو منو ولظهور أثر ذلك ُب ظهره .
__________ 

( ػ ذكر ىذه الروا ة ٝبع من ا٤بفسر ن ، واحملدثْب ، ومنهم : الشرُب ُب ا٤بصابيح 1)
، والز٨بشري ُب الكشاؼ ا١بزء الرابع ،  76[ ، وا٢بربي ُب تفسّبه :1/316: ]الساطعة 

[ ، وفرات الكوفا ُب تفسّبه : 2/309سورة اإلنساف ، وا٢بسكاشل ُب شواىد التنز ل : ]
[ ، وغّبىم كثّب ، وللروا ة 1/77، وأرودىا ٧بمد بن سليماف ُب ا٤بساكْب : ] 199

 .69تفسّب ا٢بربي برقم : شواىد ومتابعات انظرىا ُب ٚبر ج 

وىكذا ٯبب أف تكوف الصدقات سراً بسر ألف صدقة السر تطفئ غضب الرب ، قاؿ 
اإلماـ ا٥بادي رضي اهلل عنو : ) صدقة السر تطفئ غضب الرب ، وإف أفضل الصدقات 

٤با كاف ُب السنْب ا٤بسنات وذلك إكماؿ ماجعلو اهلل عقبة ال  نا٥با إال الصابروف ، وُب 
 قوؿ اهلل تبارؾ وتعاذل : } َفبلَ اقْػَتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما أَْدرَاَؾ َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرقَػَبٍة أَْو  ذلك ما

ـٌ ُب  َػْوـٍ ِذي َمْسَغَبٍة  َِتيًما َذا َمْقَربٍَة أَْو ِمْسِكيًنا َذا َمتػَْربٍَة { ] البلد :   [ .16ػ11ِإْطَعا
َا نُْطِعُمُكْم وبالصدقة ما أثُب اهلل على آؿ ٧بمد صل ى اهلل عليو وعليهم حْب  قوؿ : } ِإ٭بَّ

[ ، وُب ذلك ما  قوؿ اهلل تعاذل 8ِلَوْجِو اللَِّو الَ نُرِ ُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوالَ ُشُكورًا { ] اإلنساف : 
ِقَْب َواْلُمَتَصدّْقَاِت { ] األحزاب :  [ ، وإف الصدقة لتجلب الرزؽ وتدفع 35: } َواْلُمَتَصدّْ

تة السوء وُب ذلك ما بلغنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) استنزلوا مي



( ، ومن ا٤بعروؼ أف اهلل تعاذل هنى عن الصدقات ا٤بتبوعة با٤بن 1الرزؽ بالصدؽ ( )
َواللَُّو َغِِبّّ واألذى ، فقاؿ جل وعبل : } قَػْوٌؿ َمْعُروٌؼ َوَمْغِفَرٌة َخيػٌْر ِمْن َصَدَقٍة  َػْتبَػُعَها أًَذى 

 [ .263َحِليٌم { ] البقرة : 
__________ 

 [ .2/543( ػ األحكاـ : ] 1)

ومهما عمل اإلنساف من عمل وفيو شائبة من الر اء وا٤بنة فإنو من ا٣باسر ن الذي ٰبسبوف 
أهنم ٰبسنوف صنعاً ، وا٤بسكْب مثاب على ما أصابو من الفقر إذا صرب وشكر ألف اهلل دل 

لينظر صربه ، ودل  غن الغِب إال لينظر شكره ، واألغنياء وكبلء اهلل فليعطوا عباد   فقره إال
اهلل الضعفاء وال  بخلوا أبداً ، روي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) 

إف اهلل جل جبللو ُب آخر ساعة تبقى من ساعات الليل  أمر ملكاً  نادي فيسمع ما بْب 
بل اإلنس وا١بن أال ىل من مستغفر فيغفر لو ، ىل من تائب  تب عليو ، ا٣بافقْب ما خ

 ىل من داع ٖبّب  ستجب
لو ، ىل من سائل  عط سؤلو ، ىل من راغب  عط رغبتو ،  ا صاحب ا٣بّب أقبل  ا 
 ( .1صاحب الشر أقصر اللهم أعط كل منفق ماٍؿ خلفاً ، وأعط كل ٩بسك ماؿ تلفا ( )

سرائيل كاف  تناوؿ الطعاـ مع زوجتو ذات  ـو فطرؽ الباب عليهما  قاؿ إف رجبلً من بِب إ
 طارؽ .

 قالوا : من الطارؽ ؟
 قاؿ : سائل  طلب إحساناً .

 وكاف أماـ الرجل دجاجة فقالت زوجتو : أعطو شيئاً منها .
 فقاؿ ٥با زوجها : ال .

فقر الشد د وبعد ذلك طرد السائل شّر طرده ، ومرت األ اـ وإذا ّٔذا الرجل  صاب بال
و طلق زوجتو من شدة الفقر ، وٛبر األ اـ وتتزوج ا٤برأة ، و٘بلس مع زوجها  تناوالف الطعاـ 



 ذات  ـو وإذا بالباب  ُطرؽ وإذا بالطارؽ سائل .
وكاف أماـ الرجل ) زوجها الثاشل ( دجاجة فقاؿ ٥با زوجها : خذي الدجاجة كلها وأعطيها 

 ز نة باكية .للسائل فلما أعطتو الدجاجة رجعت ح
 فقاؿ ٥با زوجها : أحزنت ألننا تصدقنا بالدجاجة ؟

 فقالت : كبل إ٭با أبكي أتدري من السائل ، إنو زوجي األوؿ .
 فقاؿ ٥با : أتدر ن من أنا ، وأنا السائل األوؿ .

 دع ا٤بقاد ر ٘بري ُب أعنتها
 

 ما بْب غمضة عْب وانتباىتها
 وال تبيًبَّ إال خارل البارل

 
  من حاؿ إذل حاؿ غّب اهللُ 

 
 اإلحساف إذل ا١بّباف
__________ 

 [ .2/532( ػ األحكاـ : ] 1)

 } َوا١ْبَاِر ِذي اْلُقْرىَب َوا١ْبَاِر ا١ْبُُنِب {
ى قاؿ تعاذل : } َواْعُبُدوا اللََّو َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتامَ 

اْلَمَساِكِْب َوا١ْبَاِر ِذي اْلُقْرىَب َوا١ْبَاِر ا١ْبُُنِب َوالصَّاِحِب بِا١ْبَْنِب َواْبِن السَِّبيِل { ] النساء وَ 
:36 . ] 

عن أيب أمامة عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ : ) دل  زؿ جرب ل  وصيِب با١بار 
 ( .1حٌب ظننت أنو سيؤرثو ( )



ظيم من مقاصد اإلسبلـ ، وىدؼ ساـ من أىدافو الٍب أشاد ّٔا اإلىتماـ با١بار مقصد ع
ونبو عليها ، ومازاؿ جرب ل األمْب  وضح ذلك و وصي بو النيب الكرصل صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم حٌب ظن من كثرة ما أوصاه بو أنو سيؤرثو ، وىذا  دؿ داللة أكيدة على أٮبية 
 فاظ عليها .اإلحساف إذل ا١بار وضرورة مراعاة حقوقو وا٢ب

ومن ا٤بعروؼ أف ا٢بقوؽ ٚبتلف بإختبلؼ قرابة الشخص ونوع د انتو ، روي عن الرسوؿ 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ :

) ا١بّباف ثبلثة : جار لو حق واحد ، وجار لو حقاف ، وجار لو ثبلثة حقوؽ ، فا١بار 
 الذي لو ثبلثة حقوؽ ىو ا١بار ا٤بسلم ذو الرحم ، فلو

وار ، وحق الرحم ، وأما الذي لو حقاف فا١بار ا٤بسلم ، لو حق ا١بّبة واإلسبلـ ، حق ا١ب
 (.2وأما الذي لو حق واحد فا١بار ا٤بشرؾ ( )

ما أروع نظم اإلسبلـ وتعاليمو ، وحرصو على تقو ة الروابط وإحَباـ ا٤بشاعر ، ومن ا٤بهم 
 اإلشارة إذل حقوؽ ا٤بسلم على أخيو ا٤بسلم :

مشس األخبار عن السلوة بسنده إذل اإلماـ علي عن النيب صلى اهلل عليو جاء ُب كتاب 
وآلو وسلم أنو قاؿ : ) للمسلم على أخيو ثبلثوف حقاً ال براءة لو منها إال باألداء أو 

 بالعفو لو :
__________ 

 ( ، كتاب األدب .5556( ػ رواه البخاري برقم )1)
 [ .2/270ء : ]، انظر ٚبر ج األحيا 403( ػ التصفية : 2)

 غفر زلتو ، و رحم عربتو ، و سَب عورتو ، و قيل عثرتو ، و قبل معذرتو ، و رد غيبتو ، و دصل 
نصيحتو ، وٰبفظ خلتو ، و رعى ذمتو ، و عود مرضتو ، و شهد ميتتو ، وٯبيب دعوتو ، 

و قبل ىد تو ، و كاُب صلتو ، و شكر نعمتو ، وٰبسن نصرتو ، و رشد ضالتو ، و رد 
مو ، و رب إنعامو ، و صدؽ أقسامو و واليو ، وال  عاد و ، و نصره ظا٤باً أو مظلوماً ، سبل



فأما نصرتو ظا٤باً فّبده عن ظلمو ، وأما نصرتو مظلوماً فيعينو على أخذ حقو ، وال  سلمو 
( 1، وال ٱبذلو ، وٰبب لو من ا٣بّب ماٰبب لنفسو ، و كره لو من الشر ما كره لنفسو ( )

. 
ده أ ضاً إذل علي عليو السبلـ عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) إف وبإسنا

( ، وُب حد ث 2أحدكم ليدع من حقوؽ أخيو فيطالبو بو  ـو القيامة فيقضي لو عليو ( )
آخر عن أنس أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ : ) ال تباغضوا ، وال ٙباسدوا ، وال 

عوا وكونوا عباد اهلل إخوانا، وال ٰبل ٤بسلم أف  هجر أخاه فوؽ ثبلث ( تدابروا ، وال تقاط
( ، وىنا هنى الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن فعل ما  ؤدي إذل التباغض بيننا ، 3)

وإذل التحاسد ػ وىو ٛبِب زواؿ النعمة عن الغّب ػ ، والتدابر ػ وىو اإلعراض عن بعضنا 
ؾ التواصل ػ ، وهنانا كذلك عن ىجراف بعضنا البعض أكثر البعض ػ ، والتقاطع ػ وىو تر 

من ثبلث ، قاؿ اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ : ) ليس من أخبلؽ ا٤بسلمْب التهاجر إ٭با 
التهاجر من أخبلؽ الفاسقْب . وا٤بؤمنوف كما قاؿ اهلل تعاذل } َعَلى ُسُرٍر ُمتَػَقابِِلَْب { ] 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) ال [ ، وُب ذلك ما بلغنا عن 47ا٢بجر : 
ٰبل ٤بسلم أف  هجر أخاه فوؽ ثبلثة أ اـ فيلتقياف فيعرض ىذا و عرض ىذا ، وخّبٮبا 

 ( .4الذي  بدأ بالسبلـ ( )
__________ 

 . 186( ػ مشس األخبار : 1)
 . 186( ػ مشس األخبار : 2)
 . 186( ػ مشس األخبار : 3)
 [ .2/549] ( ػ األحكاـ :4)

وما أكثر العداوة ُب ىذه األ اـ بْب ا٤بسلمْب بل بْب أبناء األب الواحد واألسرة الواحدة 
وا٤بذىب الواحد والقبيلة الواحدة والقر ة الواحدة ، أ ن ٫بن ٩بن وصفهم اهلل تعاذل بقولو : 



اُء َعَلى اْلُكفَّا ٌد َرُسوُؿ اللَِّو َوالَِّذ َن َمَعُو َأِشدَّ نَػُهْم { ] الفتح :} ٧ُبَمَّ [ ، 29ِر ُرَٞبَاُء بَػيػْ
أصبحنا أشداء على بعضنا رٞباء بأعدائنا ا٢بقيقيْب ، أصبحنا ٫بسد بعضنا ، و٫بب ا٣بّب 

ألعدائنا الذ ن عاثوا ُب األرض فساداً ، وقتلوا النساء والشيوخ واألطفاؿ واستباحوا 
 األعراض .

 حقوؽ ا١بار على جاره :
خ على أخيو نأٌب إذل ما ذكره الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم وبعد أف عرفنا ماٯبب لؤل

من ا٢بقوؽ الٍب ٘بب على ا١بار ١باره ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) 
أتدروف ما حق ا١بار ؟ إف استعاف بك أعنتو ، وإف استنصر بك نصرتو ، وإف استقرضك 

و ، وإف مات اتبعت جنازتو ، وإف أصابو أقرضتو ، وإف افتقر عدت إليو ، وإف مرض عدت
خّب ىنأتو ، وإف أصابتو مصيبة عز تو ، وال تستطل عليو بالبناء فتحجب عليو الر ح إال 

بإذنو ، وإف اشَب ت فاكهة فأىدلو فإف دل تفعل فأدخلها سراً وال ٱبرج ّٔا ولدؾ ليغيظ ّٔا 
وف ما حق ا١بار ؟ والذي نفسي ولده ، وال تؤذه بقتار قدرؾ إال أف تغرؼ لو منها ، أتدر 

 بيده ال  بلغ حق
 ( .1ا١بار إال من رٞبو اهلل ( )

اإلسبلـ  دعو دائماً إذل التكافل اإلجتماعي ، وإحَباـ ا٤بشاعر ، و ضع لنا وسائل 
مقومات ا١بسد الواحد الذي إذا اشتكى منو عضو تداعت لو سائر األعضاء بالسهر 

 ق دعوة إذل كيفية إعطاء حق ا١بار :وا٢بمى ، وُب الكبلـ النبوي الساب
ػ إف استعاف بك أعنتو : إذا طلب منك ا٤بعونة ُب شيء وجب عليك إعانتو وبالقدر 1

 والصفة الٍب بينها اإلسبلـ .
 ػ وإف استنصر بك نصرتو :2

__________ 
 [ .2/272، انظر ٚبر ج األحياء : ] 41ػ40( ػ ا٣برائطي ُب مكاـر األخبلؽ : 1)



نصرتو ُب ا٢بق فبل بد من نصرتو ، وإذا طلبك ُب الباطل فبل بد من إقناعو إذا طلبك ل
 وردعو عن باطلو .

 ػ وإف استقرضك أقرضتو :3
 الناس للناس من بدو وحاضرة

 
 بعض لبعض وإف دل  شعروا خدـ

 
قد  كوف ُب بعض األوقات ثواب اإلستقراض أكثر من ثواب الصدقة ، روى اإلماـ أبو 

بسنده إذل اإلماـ علي عليو السبلـ عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  طالب عليو السبلـ
أنو قاؿ : ) من أقرض قرضاً كاف لو مثبله صدقة ، قاؿ  ارسوؿ اهلل قلت أمس : من 

أقرض قرضاً كاف لو مثلو صدقة ، وقلت اليـو : من أقرض قرضاً كاف لو مثبله كل  ـو 
 ( .1ه بعد ٧بلو كاف مثبله كل  ـو صدقة( )صدقة ، قاؿ : نعم ، من أقرض قرضاً فأخر 

وذكر اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ : إف رجبلً أتى ا٢بسْب بن علي عليهما السبلـ ُب حاجة 
فسألو أف  قـو معو فيها ، فقاؿ : إشل معتكف ، فجاء إذل ا٢بسن بن علي عليو السبلـ 

معتكف ، فقاـ معو ا٢بسن  فقاؿ : إشل أتيت أبا عبداهلل ُب حاجة ليقـو معي فقاؿ : إشل
ُب حاجتو وجعل طر قو على ا٢بسْب عليهما السبلـ فقاؿ :  ا أخي مامنعك من أف تقـو 
مع أخيك ُب حاجتو ، فقاؿ : إشل معتكف ، فقاؿ ا٢بسن عليو السبلـ : ألف أقـو أخي 

 (2ا٤بسلم ُب حاجتو أحب إرلَّ من إعتكاؼ شهر ()
عليو السبلـ التحا ل أو التكاسل ، إ٭با منعو  فانظر  ا أخي دل ٲبنع اإلماـ ا٢بسْب

اإلعتكاؼ وذكر اهلل ، فوضح اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ إف قضاء ا٢بوائج أفضل بكثّب 
 من اإلعتكاؼ مع الصياـ .

__________ 



 ( ػ أمارل أيب طالب .1)
 [529ػ 2/528( ػ األحكاـ : ]2)

ا التكاسل وعدـ الرغبة ُب قضاء فكيف بنا ٫بن الذ ن دل  شغلنا صياـ أو إعتكاؼ إ٭ب
ا٢بوائج بل قد ٪بيد اإلعتذار والتهرب من قضائها وكأف األمر ال  عنينا ال من قر ب وال من 

بعيد ، وىنا ال بد من اإلشارة إذل ضرورة الوفاء من ا٤بستقرض لكي  ستطيع القارض 
الرغبة ُب اإلعانة  إقراضو ، أو مساعدتو ُب ا٢بصوؿ عليها ، ألف عدـ الوفاء  ؤدي إذل عدـ

 و سبب عدـ الثقة ُب الطلب .
بلغ ابن ا٤بقفع أف جاراً لو  ر د أف  بيع داره ُب د ن ٙبملو ، وكاف ٯبلس ُب ظل داره فقاؿ 

 ( .1: ما قمت إذاً ٕبق ظل داره إف باعها معدماً فدفع إليو ٜبن الدار وقاؿ : ال تبعها )
 ػ وإف افتقر عدت إليو :4

 كوف اإلنساف فقّباً ، ألف الفقر إبتبلء من اهلل تعاذل ، واأل اـ تتقلب ليس من العيب أف 
 ـو لك و ـو عليك فقد  كوف أحد جّبانك غنياً ، واآلخر فقّباً فبل بد من عيادة الفقّب 

بإستمرار وتلمس حاجاتو فلقد ورد عن الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم قولو : ) ما آمن 
 ( .2اهلل ، قاؿ : من بات شبعاف وجاره جائع وىو  شعر ( )باهلل قالوا : من  ارسوؿ 

ولو كاف  صلي و صـو و عمل كل أعماؿ اإلسبلـ ولكنو  بيت وىو  علم بفقر جاره 
 ؤبوعو وال  سعى إذل مساعدتو مع قدرتو على ذلك .

 ػ وإف مرض عدتو :5
 عيادة ا٤بر ض ضرور ة للمسلم على أخيو ا٤بسلم ، فما بالك للجار على

__________ 
 [ . 2/272، ٙبقيق األىدؿ ، اإلحياء ] 404( ػ تصفية القلوب : 1)
 [ .2/529( ػ األحكاـ : ]2)



جاره ، وقد ورد ُب العيادة آثار كثّبة كلها ترغب فيها ، وتبْب ثواب العائد ، جاء ُب مشس 
وآلو وسلم األخبار عن السلوة بسنده إذل اإلماـ علي عليو السبلـ عن النيب صلى اهلل عليو 

أنو قاؿ : ) من دعاء مر ضاً إٲباناً باهلل تعاذل وتصد قاً بكتابو وكل اهلل بو سبعوف ألف ملك 
( ، 1 صلوف عليو حٌب الليل وليلتو حٌب الصباح وكاف ماكاف قاعداً ُب أخراؼ ا١بنة ( )

( ، وُب حد ث 2وُب حد ث آخر : ) ودل  زؿ ُب أخراؼ ا١بنة ماداـ عنده جالساً ( )
( ، وفيو أ ضاً عن أيب ىر رة عن 3ر : ) ُب خرفة ا١بنة قبل وماخرفة ا١بنة قاؿ جناىا ( )آخ

النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) من عاد مر ضاً ، أو زار أخاه ُب اهلل نادى مناد 
 (4من السماء أف طبت وطاب ٩بشاؾ وتبوأت أو تبوأ ُب ا١بنة منزالً ( )

أيب أمامة عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) من ٛباـ وفيو أ ضاً بسنده عن 
عيادة ا٤بر ض أف تضع  دؾ على  ده أوجبهتو ٍب تسألو كيف أمسيت أو كيف أصبحت 

والذي بعثِب با٢بق ما انطلق رجل مسلم عائداً لرجل مسلم ال  عنيو إليو إال ذلك إال 
على  ده  عِب أو جبهتو ٍب سألو كيف خاض ُب الرٞبة ، حٌب إذا دخل عليو فوضع  ده 

أصبحت أو أمسيت ٍب فارؽ إال خاض مقببلً ومدبراً ٍب وضع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم  ده على جبهتو مقببلً ومدبراً (.

__________ 
 . 291( ػ مشس األخبار : 1)
 . 292( ػ مشس األخبار : 2)
 . 292( ػ مشس األخبار : 3)
 .292بار : ( ػ مشس األخ4)

وىنالك الكثّب والكثّب ، وما نر د تأكيده ىو أف تكوف الز ارة خالصة هلل تعاذل ال  دخل 
فيها غرض من األغراض فإذا دخل فيها شيء من ذلك كاف نصيبو من األجر والثواب 

وٯبب أف  كوف ميزاف الز ارة ىو كثرة اإلٲباف ال كثرة األمواؿ وما أكثر آّامبلت ُب عصرنا 



من غِب إذا أصيب ٗبرض أوعلة التف حولو أكثر الناس من جّباف وغّبىم ، وكم من  فكم
فقّب ال  دخل عليو أحد ال من قر ب وال من بعيد ، وال ٯبلس ٔبانبو رفيق أو صد ق ، 

 تغّبت األحواؿ وتقلبت قلوب الرجاؿ تبعاً لؤلىواء واألمواؿ ، قاؿ الشاعر :
 نعيب زماننا والعيب فينا

 الزماف بغّب ذنبوهنجو ذا 
 فدنيانا التصنُّع والَبائي

 وليس الذئب  أكل ٢بم ذئب
 

 وما لزماننا عيب سوانا
 ولو نطق الزماُف لنا ىجانا

 و٫بن بو ٬بادُِع من  رانا
 و أكل بعُضنا بعضاً عيانا

 
 ػ وإف مات اتبعت جنازتو :6

األمْب صلى اهلل عليو  تشييع ا١بنازة من األمور الٍب حث عليها الد ن وأرشدنا إليها الرسوؿ
وعلى آلو الطاىر ن ، وذكر العبلمة القرشي ُب مشس األخبار عن أنس بن مالك عن النيب 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) من شيع جنازة كتب لو بكل قدـ  رفعها و ضعها 
 (1ستمائة ألف ألف حسنة ، و٧با عنو ألف ألف سيئة و رفع لو ّٔا ألف ألف درجة ( )

روى اإلماـ أبو طالب بسنده إذل اإلماـ علي عليو السبلـ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و 
وآلو وسلم قاؿ : ) من غسل ميتاً وكفنو وحنطو وٞبلو وصلى عليو ودل  فش ما رأى منو 

 (2خرج من خطيئتو كيـو ولدتو أمو ( )
لو وسلم أنو قاؿ : ) وروى اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ بطر قو عن النيب صلى اهلل عليو وآ

 ( .3من حثا ُب قرب أخيو ثبلث حثيات من تراب كّفر عنو من ذنوبو ذنوب عاـ ( )



__________ 
 . 300( ػ مشس األخبار : 1)
 . 35( ػ أمارل أيب طالب : 2)
 . 94( ػ درر األحاد ث :3)

ناً بك وذكر عن اإلماـ علي عليو السبلـ أنو كاف إذا حثا على ميت قاؿ : ) اللهم إٲبا
وتصد قاً برسلك وإ قاناً ببعثك ، ىذا ماوعدنا اهلل ورسولو وصدؽ اهلل ورسولو ، ٍب قاؿ : 

 ( .1من فعل ذلك كاف لو بكل ذرة من تراب حسنة ( )
وجاء ُب مشس األخبار عن أمارل اإلماـ أٞبد بن عيسى بسنده عن النيب صلى اهلل عليو 

أحدكم موت أخيو فليفعل كما أمر اهلل تعاذل :  وآلو وسلم أنو قاؿ : ) ا٤بوت فزع فإذا بلغ
إنا هلل وإنا إليو راجعوف وإنا إذل ربنا ٤بنقلبوف ، اللهم اكتبو عندؾ من احملسنْب ، واجعل  

 ( .2كتابو ُب عليْب ، واخلف على عقبو ُب اآلخر ن ، وال ٙبرمنا أجره وال تفتنا بعده ( )
 ػ وإف أصابو خّب ىنأتو :7

السامية تدعو إذل ٧ببة ا٣بّب لآلخر ن وعدـ ا٢بسد ٥بم على ما أُعطوا  ىكذا ىي التعاليم
٩با  دخل على قلؤّم الفرح والسرور بل ال بد من التهنئة ٥بم على ما أعطوا وا٤بشاركة ٥بم 

ُب فرحتهم على ما أصأّم من ا٣بّب ، أورد اإلماـ ٰبٓب بن ٞبزة عليو السبلـ حد ثاً عن 
و وسلم أنو قاؿ : ) ا٤بؤمن ليس ٕبقود وال حسود فا٢بقد ٜبرة النيب صلى اهلل عليو وآل

(، وقاؿ اإلماـ ٰبٓب بن 4( ، وأورد أ ضاً : ) ا٤بؤمن  غبط وا٤بنافق ٰبسد ( )3الغضب ( )
ٞبزة عليو السبلـ : ) إعلم أف ا٢بسد ال كوف إال على نعمة فإذا أنعم اهلل سبحانو على 

 أحد نعمة فلك فيها حالتاف : ػ
 لة األوذل : أف تكره تلك النعمة وٙبب زوا٥با وىذه ا٢بالة تسمىػ ا٢با

حسداً وعلى ىذا تكوف ماىية ا٢بسد وحقيقة كراىية النعمة و٧ببة زوا٥با عن صاحبها إذل 
 غّبه .



__________ 
 . 94( ػ درر األحاد ث : 1)
 . 301( ػ مشس األخبار : 2)
 [ .1/66، انظر ٚبر ج األحياء : ] 176( ػ التصفية : 3)
[ ، وقاؿ بعضهم : أنو أثر عن 3/236، انظر ٚبر ج األحياء ] 164( ػ التصفية : 4)

 الفضيل بن عياض .

ػ ا٢بالة الثانية : أف ال ٙبب زوا٥با وال تكره وجودىا ، ولكنك تشتهي لنفسك مثلها وىي 
 ( ، ومن ا٤بعروؼ أف ا٢بالة األوذل مذمومة والثانية مباحة .1تسمى غبطة ( )

 ف أصابتو مصيبة عز تو :ػ وإ8
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمْن ا٣ْبَْوِؼ َوا١بُْوِع َونَػْقٍص ِمْن اأَلْمَواِؿ َواألَنُفِس َوالثََّمرَاِت  قاؿ تعاذل : } َولََنبػْ

وَف أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َوَبشّْْر الصَّاِبرِ َن الَِّذ َن ِإَذا َأَصابَػتػُْهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّو َوِإنَّا إِلَْيِو رَاِجعُ 
 [ .157ػ155َصَلَواٌت ِمْن َرِّّْْٔم َوَرْٞبٌَة َوأُْولَِئَك ُىْم اْلُمْهَتُدوَف { ] البقرة : 

وروى اإلماـ أبو طالب بسنده إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ : ) من عّز 
جعفر قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل ( ، وبسنده أ ضاً إذل عبداهلل بن 2مصاباً فلو مثل أجره ( )

( ، 3صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) اصنعوا آلؿ جعفر طعاماً فإنو قد أتاىم ما شغلهم ( )
ومن العادات السيئة ُب عصرنا أف ا٤بصابْب  صنعوف الطعاـ و سهروف الليل والناس نياـ ، 

للعزاء ، فلذا  لـز أف نواسي ا٤بصاب بكل ما  لـز كتقدصل الطعاـ وخدمة القادمْب 
 وإستقبا٥بم وما  تبع ذلك .

__________ 
 . 164( ػ التصفية : 1)
 . 348( ػ أمارل أيب طالب : 2)
 . 352( ػ أمارل أيب طالب : 3)



وُب أمارل السماف بسنده إذل معاذ بن جبل رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وآلو 
ٞبن الرحيم من ٧بمد رسوؿ اهلل إذل وسلم أنو كتب إليو  عز و ُب ابن لو : ) بسم اهلل الر 

معاذ بن جبل سبلـ اهلل عليك ، فإشل أٞبد اهلل إليك الذي ال إلو إال ىو أما بعد : فأعظم 
اهلل لك األجر ، وأ٥بمك الصرب ، ورزقنا وإ اؾ الشكر ، فإف أنفسنا وأموالنا وأىلينا وأوالدنا 

فيها إذل أجل ، و قبضها إذل وقت  من مواىب اهلل عز وجل ا٥بنية وعوار و ا٤بستودعة ٭بتع
معلـو وإنا نسألو الشكر على ما أعطى والصرب إذا ابتلى ، فكاف إبنك من مواىب اهلل عز 

وجل ا٥بنية وعوار و ا٤بستودعة متعك بو ُب غبطة وسرور وقبضو منك بأجر كثّب ، الصبلة ، 
١بزع ال رد ميتاً وال  دفع والرٞبة ، وا٥بدى ، والصرب ، ال ٰببطها جزعك فتندـ ، واعلم أف ا

 ( .1حزناً وىو نازؿ وكأف قد والسبلـ ( )
 ػ وال تستطل عليو بالبناء فتحجب عليو الر ح إال بإذنو :8

دل  َبؾ د ننا شيئاً من أسباب الوحدة واأللفة إال وبينو ووضحو وحث عليو ، حٌب على 
إف من حقوؽ ا١بار عدـ  ا٤بستوى العمراشل ، ومراعاة التخطيط الصحيح للبناء فهنا بْب

 رفع البناء إذا كاف سيحجب عن جاره
 الر ح ، وٲبنع من ٘بددا٥بواء .

وإذا كاف فبل بد من اإلستئذاف منو ، وطلب السماح من لد و فإف أذف أطلت البناء مادل 
 فبل .

و نبغي مراعاة حقوؽ ا١بار ُب ىذا الشأف حكي أنو شكى بعض ا١بّباف من كثرة الفئراف 
فقيل لو : لو اقتنيت ىراً فقاؿ : أخشى إف ٠بع الفأر صوت ا٥بر فيهرب إذل دار  ُب بيتو

 ا١بّباف فأكوف قد أحببت لنفسي ما ال أحبو ٥بم .
__________ 

 . 300( ػ مشس األخبار : 1)



وعلى العمـو فإنو ال ٰبق للجار أف  ؤذي جاره بأي شكل ، سواء أكاف برفع البناء ا٤بؤدي 
ر ح عن مسكنو ، أو بالتطلع من السطح على عوارتو أو مضا قتو إذل أذ تو وحجب ال

بوضع ا١بذع على جداره أو بصب ا٤باء ُب ميزابو أو على بابو ، و طرح الَباب ُب فنائو ، 
أو بتضييق طر قو أو ٫بو ذلك وقد ورد فيمن آذى جاره أو سعى إذل أذ تو آثار كثّبة كلها 

 بأي شكل من األشكاؿ ،تؤكد حرمة ا١بار وعدـ ظلمو أو أذ تو 
قاؿ اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ : حدثِب أيب عن أبيو قاؿ : حدثنا أبو سهل سعد بن 

سعيد عن الفضل عن ا٢بسن عن أخيو عن أبيو عن أيب ىر رة عن النيب صلى اهلل عليو وآلو 
 ( .1وسلم قاؿ : ) ما  ؤمن قيل من  ارسوؿ اهلل ؟ قاؿ رجل ال  أمن جاره بوائقو ( )

وحدثِب أيب عن أبيو قاؿ : حدثنا ا٤بقربي عن الفضل عن ا٢بسن قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) ما آمن قيل من  ارسوؿ اهلل ؟ قاؿ من دل  أمن جار غشمو 

 ( .2وظلمو ( )
( ، 3وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) أوؿ خصمْب  ـو القيامة جاراف ( )

الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم على إحَباـ مشاعر ا١بار وعدـ أذ تو فيقوؿ : ) و شدد 
 ( فما رأ ك فيمن  ضرب جاره ؟4إذا رميت كلب جارؾ فقد آذ تو ( )

__________ 
 [ .2/529( ػ األحكاـ : ] 1)
 [ .2/529( ػ األحكاـ : ] 2)
 . 427( ػ التصفية : 3)
 . 529( ػ التصفية : 4)

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عبلجاً عملياً ٤بن آذى جاره ، قاؿ اإلماـ  وقد وضع رسوؿ
ا٥بادي عليو السبلـ : بلغنا أف رجبلً أتى النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  شكو جاره فقاؿ 

لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) إطرح متاعك على الطر ق فطرحو ( ، فجعل 



أ١بأ جاره إذل ذلك قاؿ فجاء إذل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم  الناس ٲبروف فيلعنونو إذ
فقاؿ :  ارسوؿ اهلل مالقيت من الناس فقاؿ ، وماذا لقيت منهم قاؿ :  علنوشل ، قاؿ لقد 
لعنك اهلل قبل الناس ، قاؿ : فإشل ال أعود  ارسوؿ اهلل قاؿ : فجاء الذي شكى إذل النيب 

لو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم إرفع متاعك فقد أمنت صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ 
 ( .1وكفيت ( )

وروى اإلماـ ٰبٓب بن ٞبزة عليو السبلـ : ) أف رجبلً جاء إذل ابن مسعود فقاؿ : إف رل 
جاراً  ؤذ ِب و شتمِب و ضّيق علي ، فقاؿ : إذىب فإف ىو عصى اهلل فيك فأطع اهلل تعاذل 

 ( .2فيو ( )
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم : إف فبلنة تصـو النهار ، وتقـو الليل ، ولكنها وقيل لرسوؿ اهلل

 ( .3تؤذي جّباهنا فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : )ىي ُب النار ( )
ػ وإف اشَب ت فاكهة فأىد لو فإف دل تفعل فأدخلها سراً وال ٱبرج ّٔا ولدؾ ليغيظ ّٔا 9

 ولده .
هم فإف اشَب ت فاكهة فأىد ١بارؾ فإف دل ٲبكنك مراعاة شعور ا١بّباف من أىم حقوق

اإلىداء فأدخلها بدوف أف  شعر وإذا أدخلتها بدوف أف  شعر فبل تبد ها أبداً وامنع ولدؾ 
من ٞبلها أماـ أوالد جّبانك لكي ال  غتاظوا فيحرجوا آباءىم بشراء ما ال  ستطيعوف 

 شراءه .
__________ 

 [ . 2/529( ػ األحكاـ : ]1)
 . 427التصفية :  ( ػ2)
 . 427( ػ التصفية : 3)

روى اإلماـ أبو طالب بسنده إذل النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) من كاف  ؤمن 
( ، وعن عائشة قاؿ : قلت  ارسوؿ اهلل إف رل جار ن 1باهلل واليـو اآلخر فليكـر جاره ( )



 (2فإذل أ هما أُىدي ؟ قاؿ : إذل أقرّٔما منك باباً ( )
 ػ وال تؤذه بقتار قدرؾ إال أف تغرؼ لو منها :10

وعلى مستوى الرائحة النفاذة الٍب  شم من خبل٥با ا١بار مرقو أوشيئاً لذ ذاً فبل تؤذه بذلك 
إال إذا كنت ستعطيو منها ، قاؿ أبوذر رضي اهلل عنو : أوصاشل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم فقاؿ :
ماءىا ٍب انظر بعض أىل بيت من جّبانك فأغرؼ ٥بم منها ( ) إذا طبخت مرقة فأكثر 

( ، 4( ، وُب روا ة : )  ا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءىا وتعاىد جّباَنك ( )3)
وروى اإلماـ ا٥بادي ببلغاً عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) الرب وحسن 

 ( .5ا١بوار ز ادة ُب الرزؽ وعمارة للد ار ( )
وُب األخّب :  ؤكد الرسوؿ أنو ال  بلغ حق ا١بار إال من رحم اهلل فيقوؿ : ) والذي نفسي 

 بيده ال  بلغ حق ا١بار إال من رٞبو اهلل ( .
 إختيار ا١بار قبل الدار :

ومن األشياء ا٥بامة ُب حياتك ىو إختيار جارؾ قبل دارؾ ، وال بد أف  كوف إختياراً 
ج غّب احملمودة الٍب تَبؾ أثرىا على أبناءؾ من قبل أبناء جّبانك من ٧بسوباً تبلفياً للنتائ

جهة وأجواء البيئة اإلجتماعية من جهة أخرى ،  قوؿ اإلماـ علي عليو السبلـ : ) سل 
 ( .6عن الرفيق قبل الطر ق وعن ا١بار قبل الدار ( )

 عدالة اإلسبلـ ُب حقوؽ ا١بّباف :
__________ 

 ، عن األمارل كما نسبو . 241( ػ مشس األخبار : 1)
 ، وعزاه إذل البخاري . 150( ػ ر اض الصا٢بْب : 2)
 ، وأخرجو مسلم . 405( ػ تصفية القلوب : 3)
 . 149( ػ ر اض الصا٢بْب : 4)



 . 29( ػ درر األحاد ث : 5)
 . 63( ػ كيف تصبح سعيداً : 6)

روي عن رسوؿ اهلل  ( ،1ومن عدالة اإلسبلـ أنو جعل اإلحساف إذل ا١بّباف متساوي)
صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ : ) أحسن ٦باورة من جاورؾ  كن مسلماً أو مشركاً ( 

(2. ) 
 و عترب ىذا ٭بوذجاً واحداً من كثّب من النماذج الٍب تبْب متانة التعاليم

اإلسبلمية وصدقها ، وىشاشة األنظمة الغربية وز فها ، الٍب تندد ٕبقوؽ اإلنساف ولكنها 
أوؿ من  هدرىا ، وإذا راعت ىذه ا٢بقوؽ فتبعاً للمصاحل واألىواء ، أما اإلسبلـ فتعاليمو 

 ثابتة وعادلة كما ىو مبلحظ ُب كل ا١بوانب .
ومن ا٤بؤسف أف بعض األفراد من ا٤بسلمْب  ر دوف جر ا٤بسلمْب إذل أنظمة الغرب ا٤بزدوجة 

 وترؾ التعاليم اإل٥بية الصادقة .
 باع ؟فأ هما أحق باإلت

 ثبوت حق ا١بار القر ب والبعيد :
واإلحساف إذل ا١بار سواء أكاف داره قر باً ، أـ بعيداً مطلوب ففي آ ة ا٢بقوؽ قاؿ اهلل 

[ ، سواء الذي قرب 36( ] النساء : 3تعاذل : } َوا١ْبَاِر ِذي اْلُقْرىَب َوا١ْبَاِر ا١ْبُُنِب { )
 ( .4وقد ورد أف ا١بوار إذل أربعْب داراً ) جواره أـ بعد ، وسواء قر ب النسب أـ بعيده ،

__________ 
( ػ ومن ٛباـ عدالتو أنو ال  سقط حقاً عند تداخل ا٢بقوؽ فقد سبق وإف أشرنا إذل 1)

حقوؽ ا١بّباف بإعتبار اإلسبلـ والقرابة فجعل اإلسبلـ للجار القر ب ثبلثة حقوؽ ليس 
وحق اإلسبلـ ، وجعل للجار غّب القر ب بإعتبار آّاورة فحسب ، بل بإعتبار حق القرابة 

حقْب : حق آّاورة وحق اإلسبلـ ، وجعل للجار ا٤بشرؾ حق آّورة ، فتساوى ا١بار 
 ا٤بسلم وغّبه ُب حق آّاورة .



 [ .224ػ2/223( ػ انظر التيسّب للمناوي : ]2)
 ( ػ ٥بذه اآل ة تفسّبات متعددة كلها تؤكد حق ا١بوار .3)
 . 108األعقم :  ( ػ انظر تفسّب4)

وقد أراد اإلسبلـ منا أف هنتم با١بار كمظهر من مظاىر اإلحساس بأف ا١بوار ٰبقق عبلقة 
ألفو و٧ببة تفرض على اإلنساف حقاً ُب القياـ برعا ة ا١بار واإلحساف إليو ، وٙبمل أذ تو 

دكاف ، أـ سواء أكاف ىذا ا١بار قر باً أـ بعيداً ، مسلماً أـ كافراً ، وسواء أكاف جار ال
 جارا٤بنزؿ .

 
 حق الصاحب با١بنب

 } َوالصَّاِحِب بِا١ْبَْنِب {
الصاحب با١بنب قيل : أنو من كاف رفيقاً ُب السفر أو جليساً ُب ا٢بضر أو شر كاً ُب 

 الدرس أو ُب فرقة وما إذل ذلك .
فيما وىذا ىو ا٢بظ اإلسبلمي الذي  عترب للصحبة حقاً إنسانياً  وحي بالرعا ة واإلحساف 

ٰبتاجو من شؤوف ا٢بياة ، وفيما  واجهو من مشاكلها ، وفيما ٰبتاج إذل سَبه من عيوبو 
وخطا اه ، ٩با ٲبكن أف  طلع عليو صاحبو من خبلؿ إستمرار الصحبة ، وفيما  تطلبو من 
إحَباـ مشاعره وأحاسيسو ُب األمور الٍب تثّبه وتغضبو ، وُب القضا ا الٍب تفرحو وترٰبو ، 

 ( .1ك من األمور الٍب ٛبثلها كلمة اإلحساف فيما توحيو من مشاعر و٩بارسات)وغّب ذل
 ذكر أف اإلماـ علي عليو السبلـ صاحب رجبًل ذمياً ُب سفره فقاؿ لو الذمي : أ ن تر د  ا 
عبداهلل ؟ قاؿ : أر د الكوفة ، فلما عدؿ الطر ق بالذمي عدؿ معو علي عليو السبلـ فقاؿ 

د الكوفة فلم عدلت معي وقد علمت ذلك ؟ فقاؿ لو اإلماـ علي لو الذمي : أليس تر 
 عليو السبلـ :

ىذا من ٛباـ حسن الصحبة أف  تبع الرجل صاحبو ىنية إذا فارقو ، وكذلك أمرنا نبينا صلى 



 اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ لو : ىكذا قاؿ ؟
 (2ٲبة ( )قاؿ نعم ، فقاؿ لو الذمي : ال جـر أ٭با تبعو من تبعو ألفعالو الكر 

 وقفة حوؿ األصدقاء واألصحاب وا١بلساء :
وىنا ال بد من اإلشارة إذل الصداقة واألصدقاء واألصحاب وا١بلساء ، نظراً ٤با ٥بم من 

 أٮبية ُب حياة الفرد وآّتمع .
 فمن ا٤بعروؼ أف اإلسبلـ د ن ألفة و٧ببة و٘بمع .

__________ 
 [ .7/185( ػ من وحي القرآف : ]1)
 . 181ق األماف : ( ػ ح2)

ونزعة التعرؼ إذل الناس واإلختبلط ّٔم ىدؼ من أىدافو وأصيلة ُب تعاليمو ، قاؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) ا٤بؤمن الذي ٱبالط الناس و صرب على أذاىم ، خّب من 

 ( .1ا٤بؤمن الذي الٱبالط الناس وال  صرب على أذاىم ( )
وسلم : ) ا٤بؤمن الف مألوؼ ، وال خّب فيمن ال  ألف وال  و قوؿ صلى اهلل عليو وآلو

( ، وُب الوقت الذي حرص ُب اإلسبلـ على ٨بالطة الناس ، وبناء صداقات 2 ؤلف ( )
وعبلقات معهم ، حرص كذلك على ضرورة إختيار من ٚبالط وإنتقاء من ٘بالس ، قاؿ 

 تعاذل :
ْم َما بَػْْبَ أَْ ِد ِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَحقَّ َعَلْيِهْم اْلَقْوُؿ ُب أَُمٍم َقْد } َوقَػيَّْضَنا ٥َبُْم قُػَرنَاَء فَػَز ػَُّنوا ٥بَُ 

 [ .25َخَلْت ِمْن قَػْبِلِهْم ِمْن ا١بِْنّْ َواإِلنِس ِإنػَُّهْم َكانُوا َخاِسرِ َن { ] فصلت : 
 وقاؿ تعاذل واصفاً من أحسن إختيار قر نو ، وابتعد عن قر ن السوء :

__________ 
 . 184( ػ رواه الَبمذي ، أنظر خلق ا٤بسلم : 1)
 ( .8831( ػ رواه أٞبد برقم )2)



} فَأَقْػَبَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض  َػَتَساَءُلوَف قَاَؿ قَاِئٌل ِمنػُْهْم ِإشلّْ َكاَف رل َقرِ ٌن  َػُقوُؿ أَئِنََّك َلِمْن 
َنا وَُكنَّا تُػرَابًا َوعِ  ِقَْب أَِئَذا ِمتػْ ظَاًما أَئِنَّا َلَمِد ُنوَف قَاَؿ َىْل أَنْػُتْم ُمطَِّلُعوَف فَاطََّلَع فَػَرآُه ُب اْلُمَصدّْ

ُن َسَواِء ا١بَِْحيِم قَاَؿ تَاللَِّو ِإْف ِكْدَت لَتُػْرِد ِِب َوَلْوالَ نِْعَمُة َريبّْ َلُكنُت ِمْن اْلُمْحَضرِ َن أََفَما ٫بَْ 
ِبَْب ِإفَّ َىَذا ٥َبَُو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ِلِمْثِل َىَذا فَػْليَػْعَمْل ٗبَيِّْتَْب ِإالَّ َمْوتَػتَػَنا اأُلْوذَل  َوَما ٫َبُْن ٗبَُعذَّ

[ ، وقاؿ تعاذل : } َو َػْوـَ  َػَعضُّ الظَّادِلُ َعَلى َ َدْ ِو  َػُقوُؿ 61ػ50اْلَعاِمُلوَف { ] الصافات : 
ْذ ُفبلَنًا َخِليبًل لََقْد َأَضلَِِّب َعْن الذّْْكِر  َالَْيَتِِب اٚبََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبيبلً  َاَو ْػلَ  ٍِب لَْيَتِِب دَلْ َأٚبَِّ

 [ .29ػ27بَػْعَد ِإْذ َجاَءشل وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئِلنَساِف َخُذوالً { ] الفرقاف : 
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) ا٤برء على د ن خليلو فلينظر أحدكم من 

 ( .1ٱبالل ( )
 و قوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) مثل ا١بليس الصاحل وجليس السوء

كحامل ا٤بسك ونافخ الكّب ، فحامل ا٤بسك أف ٰبثيك أو تبتاع منو أو ٘بد معو رائحة 
 ( .2طيبة ، ونافخ الكّب إما أف ٰبرؽ ثوبك أو ٘بد منو رائحة منتنة ( )

على ا٤برء أف  نتقي إخوانو ، وٱبتار أثر الصد ق على صد قو عميق ومن ٍب كاف لزاماً 
 أصدقائو ، وأف  بلو حقائقهم حٌب  طمئن إذل معدهنا .

__________ 
 ( .4163( ػ رواه أٞبد برقم )1)
 ( .4762( ػ رواه مسلم ُب كتاب الرب والصلة برقم )2)

عليو وال  َبؾ الصدؼ ٚبتار لو أصدقائو أو  غَب با٤بظهر فيفقد ا١بوىر ، قاؿ اإلماـ ا٢بسن 
السبلـ : ) ال تؤاخي أحداً حٌب تعرؼ موارده ومصادره ، فإذا استطبت با٣بّب ورضيت 

 العشرة فآخو على إقالة العثرة ، وا٤بؤاساة ُب العسرة ( .
و قوؿ اإلماـ علي عليو السبلـ إلبنو ا٢بسن : ) بِب الرفيق ٍب الطر ق ( ) و قوؿ عليو 

( ، و قوؿ أ ضاً : " ال تثق بالصد ق قبل 1" ) السبلـ : " ال  عرؼ الناس إال باإلختبار



ا٣بربة " ، والصد ق البد أف تتوفر فيو عوامل الصداقة الكرٲبة ، وىي : العقل ، فبل خّب ُب 
مصاحبة األٞبق قد  ضرؾ ، وىو  ر د أف  نفعك ، وال بد أف تكوف أخبلقو حسنة ، فبل 

 خّب ُب عاقل ببل أخبلؽ حسنة .
الصداقة والصحبة ، فبل خّب ُب صحبة فاسق مصر على فسق ، والد ن شرط أساسي ُب 

 وال بد أف  كوف كرٲباً ، فبل خّب ُب مصاحبة البخيل .
 إمتحاف الصد ق قبل مصادقتو :

فإذا أردت معرفة الصد ق ا١بيد ، فبل بد أف ٚبتربه ،  قوؿ اإلماـ علي : " ال  عرؼ الناس 
ال تثق بالصد ق قبل ا٣بربة " ، وٲبكن إختباره إال باإلختبار " ، و قوؿ عليو السبلـ : " 

 عن طر ق الوسائل التالية : ػ
 ػ اإلمتحاف الروحي :1

 سأؿ رجل الصادؽ : إف الرجل  قوؿ رل أودؾ ، فكيف أعلم أنو  ودشل ! ، فقاؿ لو : " 
 إمتحن قلبك ، فإف كنت توده فإنو  ودؾ " .

 ػ اإلمتحاف عند ا٢باجة :2
: ) ثبلثة ال تعرؼ إال ُب ثبلثة ، وال  عرؼ ا٢بلم إال عند  جاء ُب ا٢بد ث الشر ف

 الغضب ، وال الشجاع إال عند ا٢برب ، وال الشاح إال عند ا٢باجة ( .
 ػ اإلمتحاف عند الغضب :3

جاء ُب ا٢بد ث الشر ف : " من غضب عليك من إخوانك ثبلث مرات ، ودل  قل فيك 
 مكروىاً ، فأعده لنفسك " .

 
 ند السفر :ػ اإلمتحاف ع4

__________ 
 . 65( ػ كيف تصبح سعيداً : 1)



 قوؿ الرسوؿ األكـر صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) ال تسمي الرجل صد قاً حٌب ٚبتربه 
بثبلث خصاؿ ، حْب تغضبو ، فتنتظر أٱبرجو غضبو من ا٢بق إذل الباطل ، وحْب تسافر 

 ( .1معو ، وحْب ٚبتربه بالد نار والدرىم " ( )
كلو ٯبب البحث الدقيق عن الصد ق ال كشخص فقط ، بل ال بد أف تبحث عن ٥بذا  

صفاتو ، فإف كاف رجبلً صادقاً  عينك على أداء الواجب وحفظ ا٢بقوؽ وٰبجزؾ عن 
السوء وإقَباؼ ا٢براـ ، فهو قر ن خّب ٯبب عليك اإلستمساؾ بو وا٢برص على مودتو 

 وىذا شأنو شأف حامل ا٤بسك .
ن  ز ن لو طر ق الغوا ة ، أو  سَبسل معو ُب أسباب اللغو واللهو فشأنو وليحذر اإلنساف ٩ب

 شأف نافخ الكّب إما أف ٰبرقك ، أو ٘بد منو رائحة منتنة .
فالصد ق العظيم قد  قود صاحبو إذل النجاح ُب الدنيا والفبلح ُب األخرى ، أما الصد ق 

 خرة .السيء فهو شـؤ على صاحبو  قود إذل خسارة ُب الدنيا واآل
 ومن ىنا ٯبب على اإلنساف إختيار أصدقائو وأصحابو وٯبعل أساس اإلختيار ) اإلٲباف ( .

 معيار إختيار األصدقاء :
__________ 

 . 67ػ64( ػ انظر كتاب كيف تصبح سعيداً : 1)

ومعيار إختيار األصدقاء ىو اإلٲباف ، وأساس حبهم ىو اهلل ، فمن ٛبسك باألس واألساس 
الثواب ، واستطاع إنتقاء خّب األصدقاء من الناس ، روى اإلماـ ز د بن علي ناؿ ا٣بّب و 

عن آبائو عن علي عليو السبلـ قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) وعزٌب 
وعظمٍب وكرب ائي وجودي ألدخلن داري ، وألرافقن بْب أوليائي ، وألزوجن حور عيِب ، 

( ، وروي عن أيب ىر رة عن الرسوؿ 1ُب ، ا٤بتحببْب إذل خلقي ( ) ا٤بتحابْب ُبَّ ، ا٤بتواخْب
صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ : ) إف حوؿ العرش منابر من نور عليها قـو لباسهم نور ، 

ووجوىهم نور ليسوا بأنبياء وال شهداء  غبطهم األنبياء والشهداء ، فقالوا :  ارسوؿ اهلل 



( ، 2ُب اهلل ، ا٤بتجالسوف ُب اهلل ، ا٤بتزاوروف ُب اهلل ( ) صفهم لنا ، فقاؿ : ىم ا٤بتحابوف
فا٢بب ُب اهلل ال  زعمو كل أحد ، وال  صدؽ من كل دعي ، فبل بد أف  عرؼ اإلنساف 
ربو أوالً معرفة صحيحة ٍب  غارل ّٔذه ا٤بعرفة حٌب ترجح ُب نفسو ماعداىا ، ٍب ترقى ىذه 

لو ، وعندئذ  صدؽ على ا٤برء إذا أحب أو كره ، أنو ا٤بعرفة إذل حب اهلل ذاتو وإ ثار العمل 
 أحب هلل وكره هلل .

__________ 
 [ .2/530( ػ األحكاـ : ]1)
[ ، وابن أيب الدنيا : 2/202( ػ أخرجو النسائي ُب سننو الكربى ٚبر ج األحياء : ] 2)

 . 7رقم 93

كوف لو مصلحة أما أف  عجب ا٤برء ٗبوىبة عظيم أو أف  ستطلف سّبة آخر فيحبو أو ت
فذلك لوف آخر من الصداقة غّب ما٫بن بإزائو ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : 

) ثبلث من كن فيو وجد حبلوة اإلٲباف وطعمو ، أف  كوف اهلل ورسولو أحب اهلل ٩با 
سواٮبا ، وأف ٰبب ُب اهلل و بغض ُب اهلل ، وأف توقد نارعظيمة فيقع فيها أحب إليو من أف 

( ، وأوؿ شرائط الصحبة الكرٲبة أف تربأ من األغراض وٚبلص لوجو 1 شرؾ باهلل شيئاً ( )
اهلل تعاذل ، وأف تنتزع من طر ق اإلٲباف واإلحساف ، وىذا ىو معُب ا٢بب ُب اهلل تعاذل ، 

 وفضيلة التآخي بْب أفراد آّتمع .
 حرص اإلسبلـ على تقو ة أواصر الصداقة :

 فلن تدـو إال بطاعتو ، ولن تزكو إال بالبعد عن معصيتو ، فإذا إذا نشأت الصداقة هلل
 تسربت ا٤بعصية إذل سّبة الصد قْب أو أحدٮبا تغّبت القلوب وضاع ا٢بب .

من أجل ذلك كاف أىل البيت عليهم السبلـ ، وكذلك صحابة الرسوؿ األعظم صلى اهلل 
٢بق والتعاوف على ا٣بّب سياجاً عليو وآلو وسلم ورضواف اهلل عليهم ٯبعلوف من التواصي با

ٰبفظ ما بينهم من ود و قرّٔم من اهلل ورٞبتو ومزاٞبة أوليائو ، وبقدر تركيز اإلسبلـ على 



 ذلك ركز أ ضاً على تقو ة أواصر الصداقة بالتعهد وا٤بزوارة .
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) إذا أحب أحدكم أخاه فليخّبه إنو ٰببو ( 

، وعن أنس : كاف رجل عند النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، فمر رجل ، فقاؿ :  (2)
 ارسوؿ اهلل إشل أحب ىذا : قاؿ : أعلمتو ؟ ، قاؿ : ال ، قاؿ : فأعلمو ، فلحقو ، فقاؿ 

( ، وذلك ألف ا٢بب ُب 3: إشل أحبك ُب اهلل تعاذل فقاؿ : أحبك الذي أحببتِب لو )
ة ا٤بغلقة لن تقـو برائحتو إال بعد فتحها وإذا أردت أف  عرؼ قلبك مثل العطر ُب الزجاج

 أخوؾ حبك لو فأخربه فإنو آكد للمحبة .
__________ 

 ( .6426( ػ رواه البخاري برقم )1)
 [ .2/230( ػ انظر ٚبر ج األحياء : ]2)
 . 19( ػ رواه أبو داود ، خلق ا٤بسلم : 3)

إذا آخى الرجل الرجل فليسألو عن إ٠بو وإسم  و قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : )
 ( .1أبيو و٩بن ىو فإنو أوصل للمودة ( )

وروي أ ضاً : ) األرواح جنود ٦بنَّدة ، ماتعارؼ منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف ( 
( ، وورى اإلماـ ا٥بادي إذل ا٢بق عليو السبلـ ُب فضيلة التزاور حد ثاً بسنده إذل 2)

رٞبة اهلل تعاذل عليو أنو قاؿ : ) خرجت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو سلماف الفارسي 
وسلم زائراً ألناسية من أىل اليمن كانوا با عوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على 

اإلسبلـ فدخل عليهم ، فجعل  صافحهم واحداً واحداً ، فلما خرجنا قاؿ :  ا سلماف أال 
سوؿ اهلل ، قاؿ : مامن مسلم ٱبرج من بيتو زائراً إلخوة لو أبشرؾ ، فقلت : بلى  ار 

مسلمْب إال خاض ُب رٞبة اهلل وشيعو سبعوف ألف ملك حٌب إذا التقوا وتصافحوا كانوا  
 ( .3كاليد ن الٍب تغسل إحداٮبا األخرى وغفر ٥بم ماسلف ، وأعطوا ما سألوا ( )

ا٤بهتدوف من ا٤بؤمنْب اال تسمع كيف وعلق اإلماـ ا٥بادي عليو السبلـ قائبلً : ) أولئك 



 قوؿ صلى اهلل عليو ذوآلو وسلم : ) ما من مسلم (، وا٤بسلم ال  كوف مسلماً حٌب ٱبرج 
 ( .4من معاصي اهلل إذل طاعتو ( )

 حقوؽ الصحبة :
 ػ ومن أىم ا٢بقوؽ الٍب تلـز الصاحب لصاحبو والصد ق لصد قو :

 بقضاء حاجتو .ػ اإلعانة لو بالنفس وا٤باؿ ، والقياـ 1
 ػ نصحو وإرشاده ، وإىداء إليو عيوبو بطر قة حكيمة .2
ػ ندائو بأحب أ٠بائو إليو ، قاؿ عمر بن ا٣بطاب : ) ثبلث  صفْب لك ود أخيك ، أف 3

 ( .5تسلم عليو إذا لقيتو ، وتوسع لو ُب آّلس ، وتدعوه بأحب أ٠بائو إليو ()
__________ 

 ( .2315( ػ رواه الَبمذي برقم : )1)
 ( .4773( ػ صحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة ، برقم )2)
 [ .524ػ  2/523( ػ األحكاـ : ]3)
 ( ػ نفس ا٤بصدر السابق .4)
 . 384( ػ التصفية : 5)

ػ عدـ التعرض لذكر عيوبو ُب حضرتو وغيبتو ، وقد جاء ُب األثر : ) إف اهلل  كره لكم 4
 ( .1ساوئ كلها)البياف كل البياف ( ،  عِب التصر ح با٤ب

 ػ عدـ ٩بارتو ، أو التجسس عن أخباره .5
 ػ السكوت عن أسراره ، وإذا رأ تو ُب حاجة ال تفاٙبو بذكر غرضو6
 ػ العفو عن الزالت وا٥بفوات إذا دل تكن ُب الد ن .7
ػ الدعاء لو ُب حياتو ، وبعد وفاتو ، وقد ورد ُب حد ث )  ستجاب للرجل ُب أخيو ما 8

 (2ُب نفسو ( )ال  ستجاب لو 
 وحقوؽ الصحبة ُب السفر كثّبة من أٮبها ماذكره لقماف إلبنو :



) إذا سافرت مع قـو فأكثر استشارهتم ُب أمرؾ وأمورىم ، وأكثر التبسم ُب وجوىهم ، 
وكن كرٲباً على زادؾ بينهم ، وإذا دعوؾ فأجبهم ، وإذا استعانوا بك فأعنهم ، واستعمل 

، وسخاء النفس ٗبا معك من دابة أو ماء أو زاد ، وإذا طوؿ الصمت ، وكثرة الصبلة 
استشهدوؾ على ا٢بق فاشهد ٥بم ، وأجهد رأ ك إذا استشاروؾ ، ٍب ال تعـز حٌب تتثبت 
وتنتظر ، وإذا رأ ت أصحابك ٲبشوف فامش معهم ، وإذا رأ تهم  عملوف فاعمل معهم ، 

 ( .3أكرب منك سناً ()وإذا تصدقوا وأعطوا قرضاً ، فأعط معهم ، وا٠بع ٤بن ىو 
 اإلحساف إذل ابن السبيل

ِبيِل {  } َواْبِن السَّ
اىتم اإلسبلـ بابن السبيل إىتماماً خاصاً إذ ورد ذكره ُب القرآف الكرصل ُب معرض العطف 

 عليو ، واإلحساف إليو ، ٜباشل مرات :
ْر تَػْبِذ رًا { ] اإلسراء ػ قاؿ تعاذل : } َوآِت َذا اْلُقْرىَب َحقَُّو َواْلِمْسِكَْب َواْبَن ا1 لسَِّبيِل َوالَ تُػَبذّْ
 :26. ] 
ػ وقاؿ تعاذل : } فَآِت َذا اْلُقْرىَب َحقَُّو َواْلِمْسِكَْب َواْبَن السَِّبيِل َذِلَك َخيػٌْر لِلَِّذ َن  ُرِ ُدوَف 2

 [38َوْجَو اللَِّو َوأُْولَِئَك ُىْم اْلُمْفِلُحوَف { ] الرـو : 
__________ 

 [ .2/226ألحياء : ]( ػ ا1)
 [ .2/237( ػ األحياء : ]2)
 . 226( ػ مكاـر األخبلؽ : 3)

ػ وقاؿ تعاذل : } َ ْسأَُلوَنَك َماَذا  ُنِفُقوَف ُقْل َما أَنَفْقُتْم ِمْن َخّْبٍ فَِلْلَواِلَدْ ِن َواأْلَقْػَرِبَْب 3
 [ .215َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِْب َواْبِن السَِّبيِل { ] البقرة : 

اَمى ػ وقاؿ تعاذل : } َواْعُبُدوا اللََّو َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْ ِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرىَب َواْلَيتَ 4
 َواْلَمَساِكِْب َوا١ْبَاِر ِذي اْلُقْرىَب َوا١ْبَاِر ا١ْبُُنِب َوالصَّاِحِب بِا١ْبَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكتْ 



 [ .36أٲَْبَاُنُكْم { ] النساء : 
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِْب َواْلَعاِمِلَْب َعَليػَْها َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم وَ 5 ُب ػ وقاؿ تعاذل : } ِإ٭بَّ

 [ .60الرّْقَاِب َواْلَغارِِمَْب َوُب َسِبيِل اللَِّو َواِْبِن السَِّبيِل { ] التوبة : 
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأفَّ لِلَِّو ُٟبَُسُو َولِلرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرىَب ػ 6 وقاؿ تعاذل : } َواْعَلُموا أ٭بَّ

 [ .41َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِْب َواْبِن السَِّبيِل { ] األنفاؿ : 
َرى فَِللَِّو َولِلرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرىَب ػ وقاؿ تعاذل : } َما أَفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسولِِو ِمْن أَْىِل اْلقُ 7

 [ .7َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِْب َواْبِن السَِّبيِل َكْي الَ َ ُكوَف ُدوَلًة بَػْْبَ اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم { ] ا٢بشر : 
ِبيِل ػ وقاؿ تعاذل : } َوآَتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبِّْو َذِوي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَ 8 اِكَْب َواْبَن السَّ

ـَ الصَّبًلَة َوآَتى الزََّكاَة { ] البقرة :   [ .177َوالسَّائِِلَْب َوُب الرّْقَاِب َوأَقَا
ففي ىذه اآل ات الكرٲبات نبلحظ أف اهلل تعاذل أوذل ابن السبيل عنا ة خاصة ، وذكر لو 

 نصيباً ُب كل وجو من أوجو التعاوف واإلنفاؽ والصدقات .

ترى من ىو ابن السبيل ىذا الذي اىتم اهلل بو ، ورغب ُب إعانتو ؟ وما سر اإلىتماـ  فيا
 بو ؟

ابن السبيل ىو ا٤بنقطع الذي ال ٲبلك من ا٤باؿ ما  وصلو إذل بلده ، أو ىو كنا ة عن 
ا٤بسافر الذي ٯبتاز من بلد إذل بلد ، والسبيل الطر ق ، وأما سر اإلىتماـ بو ىو أف الد ن 

 قد دعا إذل السياحة ، ورغب ُب السفر والسّب ُب األرض ألسباب كثّبة : اإلسبلمي
ػ فهنالك سفر دعا إليو إلبتغاء الرزؽ ، قاؿ تعاذل : } ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اأَلْرَض َذُلواًل 1

قاؿ تعاذل : } [ ، و 15فَاْمُشوا ُب َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِو َوإِلَْيِو النُُّشوُر { ] ا٤بلك : 
[ 20َ ْضرِبُوَف ُب اأَلْرِض  َػْبتَػُغوَف ِمْن َفْضِل اللَِّو َوآَخُروَف  ُػَقاتُِلوَف ُب َسِبيِل اللَِّو { ] ا٤بزمل : 

. 
وروى اإلماـ ز د بن علي حد ث السبعة الذ ن  ظلهم اهلل ُب ظلو  ـو ال ظل إال ظلو ، 

هلل ما كفي بو نفسو ، و عود بو رجل ضارب ُب األرض  طلب من فضل ا… ومنهم : ) 



( ، فا٤بشي والسياحة ُب ابتغاء الرزؽ من األشياء ا٢بسنة الٍب رغب فيها ، ولكن 1عيالو ()
ا٢بكومات العربية واإلسبلمية دل تسهل مهمة السائح ا٤بسلم ، بل وضعت أمامو العراقيل 

 وا٢بواجز .
لطلب الرزؽ ، ومن ا٤بعروؼ  اهلل أمر بالضرب ُب األرض ، وا٤بشي ُب البحث عن العمل

أف البعض ٯبد عمبلً  در عليو با٤باؿ ، والبعض اآلخر قد ال ٯبد ، فهنا جعل اهلل لو حقاً 
ُب الصدقات وا٤بساعدات إلعانتو على مواصلة سفره إذل بلده ، أو إذل بلد آخر ٯبد فيو 

 ما  أملو .
إلعتبار بآ ات اهلل ُب الكوف ، ػ وىنالك سفر دعا إليو اإلسبلـ لطلب العلم ، والنظر ، وا2

وسننو ُب ا٣بلق ، وقاؿ تعاذل : } ُقْل ِسّبُوا ُب اأَلْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدأَ ا٣ْبَْلَق { ] 
 [ ، وكأف ُب ذلك إشارة إذل البحوث ا١بيولوجيو وتار خ ا٢بياة .20العنكبوت : 

__________ 
 . 311( ػ األمارل : 1)

 نَػَفَر ِمْن ُكلّْ ِفْرَقٍة ِمنػُْهْم طَائَِفٌة لَِيتَػَفقَُّهوا ُب الدّْ ِن َولِيُنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإَذا وقاؿ تعاذل : } فَػَلْوالَ 
[ ، وقاؿ تعاذل : } َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسّبُوا ُب 122َرَجُعوا إِلَْيِهْم { ] التوبة : 

ِبَْب { ] آؿ عمراف : اأَلْرِض فَاْنظُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة  [ ، وقاؿ تعاذل : } 137اْلُمَكذّْ
ى أَفَػَلْم َ ِسّبُوا ُب اأَلْرِض فَػَتُكوَف ٥َبُْم قُػُلوٌب  َػْعِقُلوَف َِّٔا أَْو آَذاٌف َ ْسَمُعوَف َِّٔا فَِإنػََّها الَ تَػْعمَ 

 [ .46 األَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الٍَِّب ُب الصُُّدوِر { : ] ا٢بج :
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) من سلك طر قاً  طلب فيو علماً سهل اهلل 

 ( .1طر قاً إذل ا١بنة ( )
ػ وىنالك دعا إليو اإلسبلـ للجهاد ُب سبيل اهلل ، قاؿ تعاذل : } انِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاالً 3

ِل اللَِّو َذِلُكْم َخيػٌْر َلُكْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف { ] التوبة : َوَجاِىُدوا بِأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ُب َسِبي
[ ، ٍب قاؿ متحدثاً عن ا٤بنافقْب : } َلْو َكاَف َعَرًضا َقرِ ًبا َوَسَفرًا قَاِصًدا اَلتػَّبَػُعوَؾ َوَلِكْن  41



٣َبََرْجَنا َمَعُكْم  ُػْهِلُكوَف أَنُفَسُهْم َواللَُّو بَػُعَدْت َعَلْيِهْم الشُّقَُّة َوَسَيْحِلُفوَف بِاللَِّو َلْو اْسَتطَْعَنا 
 [ .42 َػْعَلُم ِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوَف { ] التوبة : 

ػ وىنالك سفر دعا إليو اإلسبلـ ألداء عبادتو العا٤بية ا٤بتميزة ] ا٢بج [ إذل بيت اهلل ا٢براـ 4
ْف ُب النَّاِس بِا٢بَْجّْ  َْأُتوَؾ ، وىو الركن ا٣بامس من أركاف اإلنساف ، قاؿ تعاذل : } َوأَذّْ 

 رَِجاالً َوَعَلى ُكلّْ َضاِمٍر  َْأِتَْب ِمْن ُكلّْ َفجٍّ َعِميٍق لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ٥َبُْم َوَ ْذُكُروا اْسَم اللَِّو ُب 
 [ .28ػ27أَ َّاـٍ َمْعُلوَماٍت { ] ا٢بج : 

__________ 
 . 384( ػ آّموع : 1)

السفر والضرب ُب األرض دعا إليها اإلسبلـ ، أوحث عليها ٙبقيقاً ىذه األنواع من 
ألىدافو ُب األرض ، وتثبيتاً لتعاليمو بْب الناس ، ود ن ىذا شأنو ال بد أف  عطي عنا ة 
خاصة للمسافر ن والسائحْب ، وخاصة من انقطع بو الطر ق منهم ، وانقطع عن ذو و 

صفة عامة ، وإعطائهم من ماؿ الزكاة ، وىو ومالو ومسقط رأسو ، وأف  أمر ٗبعونتهم ب
ماؿ ا١بماعة بصفة خاصة ، وُب ذلك تشجيع للسياحة والسفر ُب سبيل األغراض 

ا٤بشروعة ، وإكراـ ٥بؤالء ُب غربتهم وانقطاعهم ، وإثبات ٢بقيقة آّتمع ا٤بسلم ا٤بتماسك ، 
الد ار ، أو بعد الذي  شد بعضو بعضاً ، و أخذ بعضو بيد بعض دوف إعتبار إلختبلؼ 

 ا٤بزار .
 ٛبيز التكافل اإلجتماعي ُب اإلسبلـ :

إف عنا ة اإلسبلـ با٤بسافر ن الغرباء وا٤بنقطعْب ٥بي عنا ة فذة دل  عرؼ ٥با نظّب ُب نظاـ 
من األنظمة ، أوشر عة من الشرائع ، وىي لوف من ألواف التكافل اإلجتماعي فر د ُب بابو 

بسد ا٢باجات الدائمة للمواطنْب ُب دولتو ، بل زاد على ، فلم  كتف النظاـ اإلسبلمي 
ذلك برعا ة ا٢باجات الطارئة الٍب تعرض للناس ألسباب وظروؼ شٌب كالسياحة والضرب 
ُب األرض ، وخاصة ُب عصور دل تكن ُب طرؽ ا٤بسافر ن ّٔا فنادؽ أو مطاعم أو ٧بطات 



 ( .1معدة لئلسَباحة كما ُب عصرنا ( )
 السبيل :شروط إعطاء ابن 

وعند إعطاء ابن السبيل ال بد من مراعاة الشرطْب اآلتيْب ، خاصة إذا كاف اإلعطاء من 
 ماؿ الزكاة :

 ػ أف  كوف ٧بتاجاً ُب ذلك ا٤بوضع الذي انقطع فيو .1
 ػ أف  كوف سفره ُب غّب معصية .2

 ىل  وجد ابن سبيل ُب عصرنا ؟
يل دل  عد لو وجود ُب عصرنا ، نظراً ذىب بعض العلماء ا٤بتأخر ن إذل أف صنف ابن السب

لسهولة ا٤بواصبلت وسرعتها ، وتوسعها خاصة مع وجود ا٢بواالت البنكية ، وذىب 
 البعض إذل وجوده وىو الصحيح ومن األمثلة على ذلك : ػ

__________ 
( ػ ىذا بعض ٩با ذكره د/  وسف القرضاوي ُب موضوع ابن السبيل ُب كتابو القيم فقو 1)

 [ بتصرؼ .674ػ25/672] الزكاة :

ػ من الناس من  عد غنياً ُب بلده ، ولكن انقطع عنو ا٤باؿ أثناء سفره ، وليس لو رصيد 1
 ُب البنوؾ .

 ػ ومن الناس من ٯبرب على مغادرة وطنو ومفارقة مالو وأمبلكو ، كا٤بشرد ن والبلجئْب .2
و ، وىذه الصور الثبلث ػ ومن الناس من  غادر لطلب العلم ، وال ٯبد ما وصلو إذل أىل3

انطبق عليها وصف ابن السبيل ، فاستحق أصحأّا العوف وا٤بساعدة ، حٌب  صلوا إذل 
 مقاصدىم .

 اإلحساف إذل ماملكت األٲباف
 } َوَما َمَلَكْت أٲَْبَاُنُكْم {

اىتم اإلسبلـ بإحَباـ العبيد واإلماء ٩با ملكت األٲباف ، وحث على رعا تهم واإلحساف 



وا٢بما ة التامة ٥بم ، وكاف آخر ماأوصى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف إليهم ، 
قاؿ : ) اتقوا اهلل فيما ملكت أٲبانكم ، أطعموىم ٩با تأكلوف ، واكسوىم ٩با تلبسوف ، وال 
تكلفوىم ما ال  طيقوف ، فما أحببتم فامسكوا ، وما كرىتم فبيعوا ، وال تعذبوا خلق اهلل ، 

 ( .1ملككم إ اىم ولو شاء ٤بلكم إ اىم ( ) فإف اهلل
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) للملوؾ طعامو وكسوتو با٤بعروؼ ، وال 

( ، وقاؿ عبداهلل بن عمر : ) جاء رجل إذل رسوؿ اهلل 2 كلف من العمل ماال  طيق ( )
ـ ؟ فصمت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ :  ارسوؿ اهلل كم  عفى عن ا٣باد

 ( .3صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقاؿ : اعف عنو كل  ـو سبعْب مرة ( )
 فا٤بملوؾ إنساف ٯبب إحَباـ مشاعره وأحاسيسو ، وٯبب على اإلنساف

__________ 
 . 5161[ برقم 5/361( ػ سنن أيب داود : ]1)
 . 407( ػ أخرجو مسلم وأورده اإلماـ ٰبٓب بن ٞبزة ُب التصفية : 2)
 [ . 2/279( ػ أخرجو أبو داود وحسنو ، انظر ٚبر ج اإلحياء : ] 3)

ا٤بؤمن أف ال  عترب الرؽ مصدر شعور بالدونية، وقد عوض اهلل ا٤بملوؾ ُب الدنيا إذا كاف 
صا٢باً أجراً مضاعفاً قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) إف العبد إذا نصح 

( ، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) 1لو أجره مرتْب ( )لسيده ، وأحسن عبادة اهلل ، ف
ا٤بملوؾ الذي ٰبسن عبادة ربو ، و ؤدي إذل سيده الذي عليو من ا٢بق والنصيحة والطاعة 

 ( ، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :2، لو أجراف ( )
فأما أوؿ ثبلثة  ) عرض علّي أوؿ ثبلثة  دخلوف ا١بنة ، وأوؿ ثبلثة  دخلوف النار ،

 دخلوف ا١بنة : فالشهيد ، وعبد ٩بلوؾ أحب عبادة ربو ونصح لسيده ، وٚبفيف متعفف 
ذو عياؿ ، وأوؿ ثبلثة  دخلوف النار : امّب مسلط ، وذو ثروة ال  عطي حق اهلل ، وفقّب 

 ( .3فخور ( )



 سبق اإلسبلـ بتصفية نظاـ الرؽ :
الدعوة إذل ا٢بر ة ، وبشٌب الوسائل ، فالَبغيب وقد سبق اإلسبلـ غّبه بتصفية نظاـ الرؽ و 

 من جانب ، وتكفّب ا٣بطا ا من جانب آخر .
[ ، 13ػ11قاؿ تعاذل : } َفبلَ اقْػَتَحَم اْلَعَقَبَة َوَما أَْدرَاَؾ َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرقَػَبٍة { ] البلد : 

ق اهلل بكل عضو منو وقاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) من أعتق رقبة مسلمة أعت
 ( .4عضواً من النار ( )

 قوؿ د/القرضاوي : ) وإذا كاف رؽ األفراد قد انتهى تقر باً من العادل ، فإف ٰبق لنا بل 
ٯبب علينا أف نسجل ىنا أف اإلسبلـ ىو أوؿ نظاـ ُب الدنيا عمل بكل الوسائل على 

 تصفية الرؽ ، وإلغائو من دنيا الناس بالتدر ج .
__________ 

 . 376( ػ متفق عليو ، انظر ر اض الصا٢بْب : 1)
 . 376( ػ رواه البخاري ، ر اض الصا٢بْب : 2)
 [ .2/280( ػ أخرجو الَبمذي وحسنو ، انظر ٚبر ج اإلحياء :]3)
 . 375( ػ ر اض الصا٢بْب : 4)

 لقد سدد األبواب الكثّبة الواسعة الٍب كانت مداخل للرؽ ُب العادل ، فحـر أشد التحرصل
اإلستعباد عن طر ق إختطاؼ األحرار ، كباراً أو صغاراً ، ودل  بح ٕباؿ أف  بيع اإلنساف 

نفسو ، أو ولده أو زوجتو ، ودل  شرع أبداً أخذ ا٤بد ن رقيقاً ُب د نو إذا عجز عن الوفاء بو 
، وال أخذ آّـر رقيقاً ٔبرٲبتو كما عرؼ ذلك ُب شرائع سابقة ، وال اسَبقاؽ األسّب ُب 

 الغارات الظا٤بة الٍب تشنها القبائل واألمم بعضها على بعض بغياً وعدواناً .
ودل  ستثن من األسباب الٍب عرفها العادل مفضية إذل الرؽ إال سبباً واحداً ضيق فيو كل 

التضييق ، وأبقاه على سبيل ا١بواز واإلختيار ، ال سبيل ا٢بتم واإللزاـ . ذلك ىو اسَبقاؽ 
بلمية شرعية دل  بدأ ا٤بسلم فيها بعدواف ، وذلك إذا رأى إماـ ا٤بسلمْب األسّب ُب حرب إس



وأىل شواره ُب ذلك مصلحة لؤلمة وا٤بلة ، وذلك كما إذا كاف العدو  سَبؽ أسرى 
ا٤بسلمْب ، فإف ا٤بعاملة با٤بثل تقتضيها ا٤بصلحة ، ولئلماـ العادؿ أف  طلق سراح األسرى 

معنوي ، أو إطبلؽ أسرى من ا٤بسلمْب مقابل أسرى بغّب مقابل ، أو ٗبقابل مادي أو 
ا٤بشركْب ، وىذا مانص عليو القرآف ُب صراحة أسرى احملاربْب من أىل الكفر : } َحٌبَّ ِإَذا 

 [4أَْثَخنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَؽ فَِإمَّا َمنِّا بَػْعُد َوِإمَّا ِفَداًء { ] ٧بمد : 
بيل ا١بواز ػ باباً ضيقاً للرؽ ، فقد فتح أبواباً واسعة وإذا كاف اإلسبلـ قد أبقى ػ على س

 للتحر ر والعتق ، ومن فضل اإلسبلـ أنو استحدث العتق ودل  ستحدث الرؽ .
دعا اإلسبلـ إذل العتق ورغب فيو ، وجعلو من أحب القربات إذل اهلل ، وزاد على ذلك 

بشر تو ، كا٢بنث ُب اليمْب ، فجعلو كفارة لكثّب من األخطأ الٍب  تورط فيها ا٤بسلم ٕبكم 
ومظاىرة الزوج لزوجتو ، وٝباع الصائم ُب هنار رمضاف ، والقتل خطأ ، بل جعل كفارة 

 السيد إذا ضرب عبده بغّب حق أف  عتقو .

ٍب أمر السادة ٗبكاتبة عبيدىم إذا علموا فيهم خّباً ، وذلك  كوف بتمكينهم من الكسب 
م ، كما قاؿ تعاذل ُب ٧بكم القرآف : } َوالَِّذ َن  َػْبتَػُغوَف ا٢بر ، ومعونة آّتمع اإلسبلمي ٥ب

 اْلِكَتاَب ٩بَّا َمَلَكْت أٲَْبَاُنُكْم َفَكاتُِبوُىْم ِإْف َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيػْرًا َوآُتوُىْم ِمْن َماِؿ اللَِّو الَِّذي
 [ .33آتَاُكْم { ] النور : 

سهماً من أمواؿ الزكاة وىي الضر بة الٍب ٍب زاد على ذلك كلو ، فجعل للعتق والتحر ر 
 شَبؾ ٝبهور ا٤بسلمْب األعظم ُب أدائها ، وىي ا٤بورد الدائم لبيت ا٤باؿ اإلسبلمي وذلك 

 ىو سهم ُب الرقاب .
وليس من ا٥بْب أف ٱبصص اإلسبلـ من ىذا ا٤بورد الدوري ا٥بائل جزءاً لتحر ر الرقيق ، قد 

أكثر ، بل قد  كوف ا٢بصيلة كلها إذا استغنت   كوف ٜبن حصيلة الزكاة ، وقد  كوف
 األصناؼ األخرى كما حدث ُب عهد عمر ابن عبد العز ز .

قاؿ ٰبٓب بن سعيد : بعثِب عمر بن عبدالعز ز على صدقات أفر قيو فاقتضيتها ، وطلبت 



ز فقراء نعطيها ٥بم ، فلم ٪بد فقّباً ، ودل ٪بد من  أخذىا منا ، فقد أغُب عمر بن عبدالعز 
 ( .1الناس ، فاشَب ت ّٔا رقاباً فأعتقتهم ( )

ولو أف ا٤بسلمْب أحسنوا تطبيق إسبلمهم ، وهتيأ ٥بم ا٢بكم العادؿ الراشد فَبات طو لة ، 
 ال٭بحى الرؽ من د ارىم بعد وقت  سّب .

ىذه ىي النظرة اإلسبلمية ُب الدعوة إذل ٙبر ر الرؽ وما على دعاة ا٢بر ة والدٲبقراطية إال 
وع إذل ىذه التعاليم اإلسبلمية الرائعة ، وىذه النظم السماو ة الصادقة ، فينهلوا من الرج

 معينها الصاُب .
وما أكثر الشعارات الفارغة الٍب تطلقها الدوؿ الكربى راعية اإلستكبار العا٤بي حوؿ 

 اإلنساف وحقوقو ، وىي أكثر انتهاكاً ٥با ، وأسرع من  سعى إذل نقضها .
 ا٣باٛبة
 اللََّو اَل ٰبُِبُّ َمْن َكاَف ٨ُبَْتاالً َفُخورًا { } ِإفَّ 

__________ 
 . 620ػ618( ػ فقو الزكاة د /  وسف القرضاوي : 1)

بعد أف وقفنا عشر وقفات مع عشرة حقوؽ حددىا اهلل ُب آ ة ا٢بقوؽ الٍب ختمها بقولو : 
[ ، ورٗبا ختمها ّٔذه الفقرة 36النساء : } ٍإّف اللََّو اَل ٰبُِبُّ َمْن َكاَف ٨ُبَْتاالً َفُخورًا { ] 

إٰباًء لئلنساف بأف اإلنسجاـ مع خط اهلل ُب العبادة والسلوؾ  فرض عليو التواضع بْب 
 دي اهلل تعاذل ، فيحس بأنو عبد هلل تعاذل ، فيخضع خضوعاً كامبلً ٤ببدأ العبود ة الصادقة 

عليهم ، وال  أخذه الزىو والغرور  معو ، وٰبس أ ضاً بإنسانية الناس من حولو ، فبل  تكرب
والشعور با٣بيبلء فيما رزقو اهلل من ماؿ وجاه ، أو  فخر عليهم فيحس باإلستعبلء عليهم 

، وٲبنعو ذلك من اإلحساف إليهم بالكلمة والنظرة وا٤بمارسة ، خاصة من ًب ذكرىم ُب 
واليتامى وا٤بساكْب  ىذه اآل ة الٍب ٫بن بصددىا كالوالد ن واألقرباء وا١بّباف واألصحاب

 وأبناء السبيل .



ومن ا٤بعروؼ أف ا٣بيبلء شعور طفورل بالعظمة ، والفخر حد ث ا٤برء عن نفسو ، أو قومو 
بإعجاب وإعتزاز ، وكبل الوصفْب تنشأ عن ا١بهل أو القصور العلمي ، أو الذىوؿ عن 

 حقوؽ اآلخر ن .
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  وُب اإلسبلـ حرب موصولة ضد اإلختياؿ واإلستكبار قاؿ

وسلم : ) إف اهلل أوحى إرّل أف تواضعوا حٌب ال  فخر أحد على أحد ، وال  بغي أحد على 
( ، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ) من  تواضع هلل سبحانو درجة  رفعو اهلل 1أحد ( )

( 2أسفل السافلْب()بو درجة ومن  تكرب على اهلل درجة  ضعو اهلل بو درجة حٌب ٯبعلو ُب 
 ( .3، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم معرفاً الكرب : ) الكرب بطر ا٢بق ، وغمط الناس ()

__________ 
 [ .4/2189( ػ رواه مسلم : ]1)
( 11299( ، كتاب الزىد ، ومسند أٞبد برقم : ) 4166( ػ سنن ابن ماجو برقم : )2)

 ، كتاب باقي مسند ا٤بكثر ن .
( ، كتاب الرب والصلة ، وسنن أيب داود برقم : 1922َبمذي ، برقم : )( ػ سنن ال3)
( ، كتاب مسند ا٤بكثر ن من 3852( ، كتاب اللباس ، ومسند أٞبد برقم : )3569)

 الصحابة .

إف رفض ا٢بق عناداً واستعبلء ىو أخس الصفات ، وىو ظلم للحقيقة الٍب ٯبب إنصافها 
 اد للحق ، و ؤثر إرضاء ىواه عليو .على أ ة حاؿ ، والعنيد  أىب اإلنقي

وقد ألفنا أف  كوف العدواف على ا٢بقوؽ بكافة أنواعها ، وىذا نوع مقبوح من الظلم ، 
ولكن الشارع عد اإلعتداء على ا٢بقائق أشد وأقسى ، وشر صنوؼ العدواف ما كاف على 

ض ُب مواطنو كلها ا٢بقيقة العظمى ] وحدة األلوىية وعبادة اهلل وحده [ ، واإلستكبار مرفو 
، سواء كاف على ا٢بقائق أو على ا٢بقوؽ ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ) من  

 ( .1كاف ُب قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من كرب كبو اهلل بوجهو ُب النار ( )



 ) وصلى اهلل وسلم على سيدنا ٧بمد األمْب وعلى آلو الطيبْب الطاىر ن ،،، (
__________ 
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